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ПРЕДМЕТ: Информација о Билатералној посјети Републци Хрватској, Загреб, 11. и
12. 12. 2012. године

У складу са усвојеним Планом рада за 2012. годину, Заједничка комисија за одбрану и
безбједност БиХ је 11. и 12. 12. 2012. године боравила у билатералној посјети
институцијама власти Републике Хрватске.
У делегацији Заједничке комисије у овој билатералној посјети били су: Душанка Мајкић,
предсједавајућа, Нермина Заимовић-Узуновић и Крунослав Врдољак, чланови Заједничке
комисије, те Жељко Грубешић, стручни савјетник, и Јовица Катић, стручни сарадник у
Заједничкој комисији за одбрану и безбједност БиХ.
Билатерална посјета Републици Хрватској реализована је уз подршку Мисије ОЕБС-а у
БиХ.
11. 12. 2012. године
Првог дана радне посјете чланови Заједничке комисије боравили су у радној посјети
Хрватском сабору.
Представнике Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ примили су Томислав
Чуљак, потпредсједник Хрватског сабора, те представници Одбора за одбрану и Одбора за
унутрашњу политику и националну безбједност Хрватског сабора: Томислав Ивић,
предсједник Одбора за одбрану, Јосип Ђакић, Игор Драгован и Сандра Петровић, чланови
Одбора за одбрану, те Мирослав Туђман, предсједник Одбора за унутрашњу политику и
националну безбједност Хрватског сабора.
Током састанка представника радних тијела парламената двије државе размијењена су
мишљења о питањима парламентарног надзора у сектору одбране и безбједности у Босни и
Херцеговини и Хрватској, нарочито са аспекта контроле буџетских издвајања у оружаним
снагама, надзора увоза, извоза и транзита наоружања и војне опреме, рјешавања питања
вишка персонала у оружаним снагама двије земље те борбе против тероризма и
организованог криминала.
Представници Заједничке комисије су, између осталог, укратко презентовали
представницима Хрватског сабора рад Истражне комисије оба дома Парламентарне
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скупштине БиХ за утврђивање законитости процеса уништавања муниције и минскоексплозивних средстава. Вођени су разговори и о искуствима у процесу уништавања и
складиштења наоружања и војне опреме у Републици Хрватској.
Представници ових комисија разговарали су и о могућности покретања иницијативе за
будућу сарадњу сродних парламентарних комисија земаља у региону, како би били јасно
утврђени заједнички проблеми с којима се парламентарна радна тијела која се баве
надзором сектора одбране и безбједности сусрећу у свом раду, те пронашли заједнички
модалитети за њихово превладавање.
Након окончања састанка са представницима Одбора за одбрану и Одбора за унутрашњу
политику и националну безбједност, делегација Заједничке комисије сусрела се и са
посланицима из Хрватског сабора, који долазе из 11. изборне јединице у Републици
Хрватској, господином Илијом Филиповићем и Перицом Јелечевићем, током којег је
разговарано о досадашњем раду посланика из Босне и Херцеговине у Хрватском сабору.
Након завршетка посјете Хрватском сабору, чланови Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ посјетили су и Амбасаду Босне и Херцеговине у Републици Хрватској,
гдје су се састали са Њ. Е. Азром Калајџисалиховић, амбасадорком БиХ у Републици
Хрватској. Током овог састанка разговарано је о досадашњим активностима Амбасаде БиХ
у Републици Хрватској, као и о изазовима који пред Босном и Херцеговином стоје у
наредном периоду, након пријема Републике Хрватске у Европску унију.
12. 12. 2013.
Другог дана радне посјете, чланови Заједничке комисије посјетили су Полицијски
национални уред за сузбијање корупције и организованог криминала (ПНУСКОК), који се
налази у саставу Управе Криминалистичке полиције МУП-а Републике Хрватске, а након
тога и Уред за сузбијање корупције и организованог криминала (УСКОК), који се налази
при Државном одвјетништву (правобранилаштву) Републике Хрватске.
Испред ПНУСКОК-а, делегацију Заједничке комисије примили су Крунослав Хорват,
помоћник начелника ПНУСКОК-а, Далибор Јурић, начелник сектора за подршку
Криминалистичке полиције МУП-а Републике Хрватске, те Тони Шкрињар, официр за
полицијску сарадњу Амбасаде Републике Хрватске у БиХ.
Током овог састанка чланови Заједничке комисије упознали су представнике ПНУСКОК-а
о надлежностима Комисије и о њеним досадашњим резултатима рада у оквиру надзора над
радом одбрамбеног и безбједносног сектора у БиХ. Посебно је апострофиран надзор над
радом Министарства безбједности БиХ и агенција за спровођење закона које се налазе у
његовом саставу у спровођењу Стратегије борбе против тероризма и Стратегије борбе
против организованог криминала. Чланови Заједничке комисије су од представника
ПНУСКОК-а жељели да сазнају начин успостављања и организације овог уреда, његове
досадашње активности у борби против кривичних дјела корупције и организованог
криминала, као и позитивне праксе у вези с овим питањима, сарадњу са УСКОК-ом и
надлежним одборима у Хрватском сабору, те праћење реализације стратегије и акционог
плана борбе против организованог криминала и корупције.

Представници ПНУСКОК-а упознали су чланове Заједничке комисије са организационом
структуром Управе Криминалистичке полиције МУП-а Републике Хрватске и ПНУСКОКа, који се налази у њеном саставу, надлежностима ПНУСКОК-а и његовом територијалном
организацијом, која је дефинисала националне, регионалне и локалне уреде. Навели су да
је ПНУСКОК успостављен 2008. године, седам година након формирања УСКОК-а, као
резултат лоцирања правих проблема и изазова у борби против кривичних дјела корупције у
Републици Хрватској. Као највећи успјех у овој борби сматрају управо системско
увезивање полиције и Државног одвјетништва, односно ПНУСКОК-а и УСКОК-а. Навели
су да са УСКОК-ом сарађују свакодневно, те да је координација са Државним
одвјетништвом Републике Хрватске (ДОРХ) на изузетно високом нивоу.
Надаље је разговарано о процедури избора директора и замјеника директора ПНУСКОК-а,
уз презентацију посебних услова које кандидати за ове позиције треба да имају. Наведено
је да сви полицијски службеници, с циљем заштите тајних података са којима ПНУСКОК
ради, морају проћи детаљну безбједносну провјеру.
Говорећи о досадашњој пракси у борби против кривичних дјела корупције, навели су да
ПНУСКОК има елементе репресивног органа, али да своје свакодневне активности
усмјерава првенствено ка превентивном дјеловању.
На крају су нагласили да постоји добра сарадња МУП-а Републике Хрватске са
полицијским агенцијама из БиХ на свим нивоима власти.
Након ПНУСКОК-а, представници Заједничке комисије за одбрану и безбједност боравили
су у Уреду за сузбијање корупције и организованог криминала - УСКОК-у. Делегацију су
примили Динко Цвитан, директор, и Наташа Ђуровић, замјеница директора УСКОК-а.
Током овог састанка, представници Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
упознали су руководство УСКОК-а са својим досадашњим активностима у оквиру
парламентарног надзора над спровођењем Стратегије борбе против организованог
криминала, чији је носилац Министарство безбједности БиХ, као и надзора над
спровођењем Стратегије за борбу против тероризма. Осим тога, презентовали су
досадашња искуства Босне и Херцеговине у борби против корупције кроз рад Агенције за
превенцију корупције и координацију борбе против корупције и искуства Парламентарне
скупштине у демократском надзору над радом ове агенције, као и кроз рад Комисије за
избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против
корупције. Представници Заједничке комисије исказали су интересовање за позитивне
праксе које је УСКОК имао у свом досадашњем раду на превенцији и борби против
корупције и организованог криминала у смислу законодавства и његових досадашњих
измјена и допуна, реализације стратешких докумената, као и позитивних искустава у раду
УСКОК-а у досадашњем периоду.
Представници УСКОК-а презентовали су унутрашњу организацију овог уреда, те
досадашње резултате рада, са посебним нагласком на координацију Уреда са ПНУСКОКом на откривању и процесуирању кривичних дјела корупције и организованог криминала.
Нагласили су да је УСКОК примарно репресивно тијело, које се налази у саставу ДОРХ-а,
као самосталног и независног тијела дефинисаног Уставом Републике Хрватске. Оснивање

овог уреда искључило је постојање посебне агенције која би се у Републици Хрватској
бавила питањем борбе против корупције, као што је то случај у БиХ или у Словенији.
На почетку свог рада, УСКОК је највећу помоћ добио од међународне заједнице, и то
првенствено посредством шпанског пројекта CARD, па преко других пројеката које су
финансирали Велика Британија, Шпанија, Њемачка и Холандија, па све до ИПА фондова
Европске уније.
Говорећи о законодавству и стратешким документима, навели су да је Хрватски сабор у
пет наврата доносио измјене и допуне Закона о УСКОК-у, јачајући на тај начин овлашћења
које Уред има у борби против корупције. У три наврата доношене су стратегије за
сузбијање корупције и акциони планови за реализацију тих стратегија.
У погледу сарадње са Хрватским сабором, навели су да ДОРХ једанпут годишње подноси
извјештај о стању и кретању криминалитета у Републици Хрватској.
Нагласили су да је у оквиру Хрватског сабора формирано Национално вијеће за праћење
спровођења Стратегије сузбијања корупције, као надзорно тијело Хрватског сабора,
које има проактивну улогу у надзору над спровођењем Стратегије. Национално вијеће има
11 чланова. Пет чланова су посланици из Хрвастког сабора, док осталих шест чланова
Националног вијећа предлажу послодавци, синдикати, невладине организације које се баве
проблемом корупције, академска заједница, стручњаци и медији. На челу Националног
вијећа је посланик из редова опозиције у Хрватском сабору, док је потпредсједник из
странака парламентарне већине. Мандат чланова Националног вијећа траје до истека
мандата појединог сазива Хрватског сабора. Осим надзора над спровођењем Стратегије,
Национално вијеће подстиче и организује тематске расправе о спречавању корупције, те
предлаже мјере за даље унапређење антикорупционе политике.
Досадашње искуство показало је да је потребно ојачати улогу Националног вијећа.
Измјенама Одлуке о Националном вијећу за праћење спровођења Националног програма
сузбијања корупције и измјенама Правилника о систематизацији радних мјеста у
Хрватском сабору, којим је Националном вијећу додијељена административно техничка
помоћ, додатно је ојачана улога Вијећа и омогућена његова проактивна улога у
спровођењу Стратегије.
Закључујући своје излагање са досадашњим резултатима рада УСКОК-а, директор је навео
да је овај уред у периоду од 2006. године до данас процесуирао 2068 лица. Од тог броја,
чак 65% лица је добило безусловне казне затвора, док је свега 4% тих лица добило
ослобађајућу судску пресуду. Као кључне факторе за овакве резултате, примарно је навео
постојање чврсте политичке воље главних актера у Влади Републике Хрватске, а након
тога и успостављање међуагенцијске сарадње на свим нивоима у борби против корупције и
организованог криминала.
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