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Prilog silabusima studija žurnalistike: Imaju li novinari 
pravo biti junaci svojih priča? 

Marko Ban

Novinarstvo&humanizam

Priča o  
dječaku A.

Šta je činiti čovjeku profesije novinar kad 
sretne priču koja ga potrese tako da granica 
između čovjeka i novinara nestane? Zanat 
mu diktira da ostane objektivan i da ne ulazi 
u priču kao lik, savjest da to nije dovoljno. 
Urednik ga podsjeća da novinar nije aktivi-
sta i da će njegova ljudskost biti zadovoljna 
kad informiše javnost o problemu. Prosto ko 
pasulj: novinar informiše, odgovorni rješa-
vaju.
U ovoj priči novinar sreće sedmogodišnjeg 
gluhog dječaka A. i njegove staratelje. Centar 
za socijalni rad u Zenici predlaže da se dječak 
uputi u Sarajevo u specijalnu školu i internat, 
bez alternativnog rješenja. Starateljima prije-
te tužbom ako prijedlog odbiju. Staratelji se 
u zakone ne razumiju. Ali prijedlog Centra 
doživljavaju kao nepravdu. Ne žele se odvo-

jiti od dječaka. Nemaju novaca da se za njim 
presele u Sarajevo. Pitaju, novinara, da li je 
zakon zaista tako nehuman. Pitaju, novinara, 
postoji li šansa da A. ide u zeničku specijal-
nu školu. Novinar nije advokat. Novinar nije 
aktivista. Novinar nije socijalni radnik. No-
vinar slijedi drugu priču...
Uzima od staratelja dječakove nalaze. Čita 
zakone, propise, pravilnike. Novinar (da li je 
to još uvijek novinar) otkriva propuste u ka-
tegorizaciji oštećenja, obilazi škole i saznaje 
da djeca kakvo je i A. imaju pravo da ih po-
hađaju, ali da škole nemaju uslove osigurati 
im napredak. Pa ipak neka djeca napreduju, 
zbog čega stiče utisak da zakon nije isti za 
sve, da je stroži prema porodicama s manje 
društvenog uticaja. Novinar piše ministar-
stvima.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i 
sporta ZDK pita kako provode usvojeni za-
kon u konkretnom slučaju. Ne dobija odgo-
vor. Od Ministarstva za rad, socijalnu poli-
tiku i izbjeglice ZDK saznaje da djece kakvo 
je A. ima 12, i da sva idu u Sarajevo ili Tuzlu, 
za šta se odvaja 45.079,10 KM. Otkriva, iako 
bi osnovno obrazovanje trebalo biti besplat-
no, da u troškovima školovanja, putovanja, 
smještaja, ishrane, udžbenika, učestvuju 
roditelji, ako im mjesečni prihodi po članu 
domaćinstva prelaze 15% od prosječne plate 
Kantona.
Novinar posjećuje Školu za odgoj, obrazo-
vanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama 
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u psiho-fizičkom razvoju u Zenici, poznatu 
kao Specijalna škola. Odlazi u Dom zdravlja i 
razgovara sa surdoaudiologom. Nikome nije 
drago da se djeca poput A. deportuju u Sara-
jevo i Tuzlu, ali Ministarstvo nema novaca za 
bolje rješenje.
Najzad, dobija potvrdu da A, čiji je IQ u ka-
tegoriji prosjeka, prema svojim sposobnosti-
ma, uz prilagodbe, može da se uključi u pro-
gram redovne škole. Zajedno sa starateljima 
odlazi u njima najbližu osnovnu školu. Uče-
stvuje u izradi plana za uključenje dječaka u 
redovnu nastavu. Put vodi preko predškolske 
ustanove, koja dječaka srdačno i bez ikakvog 
pogovora prima. Prilikom prijema zaposle-
nice jasno kažu da dječak pripada njima i da 
nije trebalo da pohađa predškolsko za djecu 
sa posebnim potrebama, koje je po nalogu 
institucija završio.
Program slušno-govorne rehabilitacije po-
činje davati rezultate. Dijete pokušava da 
izgovori kratke jednosložne riječi sa manje ili 
više uspjeha. Novinar saznaje da dječak nije 
redovno koristio slušna pomagala i da nije 
naviknut na slušanje zvukova iz okoline, ali 
da u zadnje vrijeme reaguje na zvukove ja-
kog intenziteta okretanjem glave i traženjem 
izvora zvuka. Saznaje i da se centri iz Saraje-
va i Tuzle doslovno bore za djecu kakvo je A.

Dok se priprema za školu, iz zeničkog Udru-
ženja gluhih i nagluhih predlažu da za dječa-
ka, njegovu porodicu i školu koju upiše, za 
cijeli njegov razred, organizuju kurs znakov-
nog jezika.
Novinar i staratelji mu prvi čestitaju. U me-
đuvremenu je priča objavljena i otpuhala 
inerciju u birokratskim kancelarijama i pri-
tisci da se A. izruči Sarajevu prestaju.
Septembar je. Prvačić A. s torbakom na le-
đima slika se pred školom. Nekoliko slika 
dobija i novinar. Članica Udruženja gluhih i 
nagluhih je zaposlena kao dječakova asisten-
tica.
Možda bi ovu priču mogli analizirati studen-
ti i studentice žurnalistike, i možda bi je i 
njihove profesorice i profesori mogli uvrstiti 
u svoje silabuse. Ona otvara pitanja na koja 
nema jednog tačnog odgovora. Ako zna da 
je novinarstvo mehanizam političke borbe (a 
Habermas je, u Javnom mnijenju, objasnio 
kako i zašto ono to jeste), novinar onda mora 
biti u stanju samjeravati svoju poziciju koju 
ne određuje samo profesionalna etika nego 
i realna politika. Novinar u priči o dječaku 
A. povezao je etiku s politikom. Preuzeo je 
odgovornost za učinak svoje priče. Da li je 
takvim angažmanom izdao standarde profe-
sije? l
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Pogled iz kanala

Naučno sljepilo 
za stvarnost

Irhad Suljić

Prvi put nakon skoro šesnaest godina kupu-
jem tramvajsku kartu na kiosku, ulazim u 
tramvaj i iz trećeg pokušaja, kao da je USB 
uređaj koji trebam priključiti na kompjuter, 
uspijevam je ubaciti. Sjedam iza dječaka i 
majke koja mu odgovara na znatiželjna pita-
nja. Okrećem kartu u rukama i vidim da je 
ostala neponištena. Do istog zaključka glasno 
dolazi djevojka koja je ušla iza mene. Sljede-
ći poništavač je skroz naprijed kod vozača, a 
velika gužva otežava probijanje do njega, pa 
se ostajemo voziti praktično bez karata.
– Karta vam nije poništena, zaključuje jedan 
od revizora koji su ušli u međuvremenu.
– Ne radi vam aparat, odgovora djevojka.
– Pa imate dole drugi, dodaje revizor i na-
stavlja dalje tražiti karte na pokaz. Pružam 
svoju, on me zbunjeno pogleda.

Sjaj i bijeda školivuda:  Zašto je priča o propasti GRAS-a 
priča o devastaciji Univerziteta.
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Fotografija
Lijevo: Pregledni kanal 
turnusne smjene auto-
buskog saobraćaja

– Zdravo, kolega, pruži mi ruku, pozdravi 
i produži dalje. Stavljam kartu u džep i gle-
dam kroz prozor. Na stanici Remiza dječak 
pita mamu:
– Mama, a je li ovdje tramvaji spavaju?
Ona mu odgovara da spavaju i autobusi i 
tramvaji, a da trolejbusi i kombiji imaju svoju 
kuću malo dalje s druge strane rijeke. Objaš-
njava mu da se to sve skupa zove javni grad-
ski prevoz kojim mama i tata i mnogi drugi 
ljudi ujutro idu na posao.
U tom javnom prevozu radio sam skoro še-
snaest godina prije nego što sam prije petna-
est dana dao otkaz i otišao iz firme. Zato me 
je revizor gledao čudno sa tramvajskom kar-
tom u rukama. Podrazumijevalo se da kao 
njegov kolega imam službenu legitimaciju. 
Vijest da sam dao otkaz još se nije pročula, ili 
nikome nije bila ni bitna. Kao što nije bitan 
ni pokvaren poništavač.

Trolejbuski sektor
Početkom 2003. godine zaposlio sam se na 
radno mjesto autolimara/bravara u sektoru 
trolejbuskog saobraćaja. U to vrijeme je još 
uvijek bilo materijala i dijelova da se održava 
vozni park dovoljan da se nesmetano odvija 
javni gradski prevoz, po utvrđenom voznom 
redu, bez kašnjenja ili potpunog prekida. 
Trolejbuski sektor je imao prvu smjenu u 
kojoj su se radile popravke srednje težine 
na dnevnoj bazi, te popravke od posljedica 
saobraćajnih udesa, koje su mogle trajati i 
po nekoliko dana. Isto tako, prva smjena je 
radila remont trolejbusa, tokom kojeg bi se 
dotrajala vozila ogolila do skeleta od metal-
nih cijevi, da bi se na njega ugrađivali no-
viji materijali i dijelovi i tako dobijale nove 
vozne jedinice. U prvoj smjeni se odvijao i 
kontrolni pregled, na kojem se provjerava-
la funkcionalnost svih dijelova jedne vozne 
jedinice – od klimavog rukohvata do ležaja 
trolne motke koji je zapekao na krovu. Sve 
što bi se našlo da ne funkcioniše popravljalo 
bi se na kanalu kontrolnog pregleda. Remon-
ti su se mogli odužiti i po dva mjeseca, dok 
su se kontrolni pregledi radili najduže sedam 
dana. Ovakva je praksa manje-više bila i u 
preostalim sektorima tramvajskog, auto-
buskog i kombi saobraćaja.

Turnus brigada
Iznimka je bila tzv. udarna turnus smjena, 
brigada sastavljena od mehaničara, elektri-
čara, bravara, dvije čistačice i dva garažna 

vozača. U svakom od sektora postojale su 
četiri brigade, a njihov je zadatak bio da po-
krivaju brze popravke, večernje povlačenje 
saobraćaja u krugove sektora, te jutarnji ra-
zvoj saobraćaja na linije gradskog prevoza, 
svakim danom od 0 do 24, svaki dan u sed-
mici, 365 dana godišnje, bez prestanka. Jed-
na brigada radi po sistemu 12/24 i 12/48 h, 
što znači da dnevna smjena od 12 sati donosi 
sljedeću noć i dan slobodnu, kada se u slje-
dećem danu u 19 sati navečer dolazi u noć-
nu smjenu koja traje do 7 sati ujutro, poslije 
čega se dobivaju slobodna sljedeća dva dana, 
nakon kojih se treći dan ponovo u dnevnu 
smjenu dolazi na posao.
Ako je radni proces tekao relativno nor-
malno unutar sektora, uslovi rada nisu bili 
ni približno lagani. Sektorske hale po svojoj 
konstrukciji imaju ogromna vrata na jednoj 
strani za ulaz, a na drugoj za izlaz voznih je-
dinica preko kanala. To samo po sebi stvara 
efekat tunela, u kojem i u sred ljeta zapuše 
kroz kosti onoga koji u kanalu radi na po-
pravci vozne jedinice. U turnus smjeni, na 
trolejbuskom sektoru, u zimskom periodu 
posebno je teško bilo rano ujutro razviti sa-
obraćaj. Sistem kočenja trolejbuskih jedinica 
zavisi od zraka koji generiraju kompresori. 
Kada nastupe minusi, te cijevi unutra zalede 
i zaustave dotok zraka, zbog čega trolejbus 
ne može krenuti u saobraćaj. Tada je zadatak 
turnus smjene da rano ujutro, obično oko 4 
sata, krene let-lampama zaleđene trolejbuse 
odleđivati tako što se npr. limar/bravar, npr. 
ja, zavuče ispod njih i otvorenim plamenom 
grije metalni sistem cijevi. Pamtim jutra koja 
sam preležao u snijegu ispod trolejbusa na 
hladnoći i do -20.
Brze popravke vozila se inače u turnus smje-
ni najvećim dijelom dešavaju vani, u svim 
vremenskim uslovima. Turnus smjena je isto 
tako odgovorna da, ako negdje na liniji npr. 
pukne guma na voznoj jedinici, ode na in-
tervenciju sa zamjenskom gumom koju će 
ugraditi na vozilo što prije, da bi se saobraćaj 
nastavio normalno odvijati. Kao novi radnik 
prošao sam sve faze navedenog radnog pro-
cesa, pokisnuo i smrznuo se bezbroj puta u 
toku svog rada u pozadinskoj mašineriji jav-
nog gradskog saobraćaja. Nakon mjesečnog 
urađenog posla, svakog desetog u mjesecu, 
dobio bih platu koja je varirala od 350 do 390 
KM i uz nju oko 20 bonova za topli obrok, 
koje sam ekskluzivno u kuhinji firme mogao 
potrošiti. Njihova nominalna vrijednost bila 
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Fotografija
Gore: Upišite filozofiju i 
vozite Pežo SUV.

je 8 KM, a za jedan bon se, na primjer, za do-
ručak, mogla kupiti jedna konzerva sardine, 
jogurt u čaši i pola hljeba. Što je po današ-
njim cijenama negdje oko 2-3 KM. Ili jedan 
tanjir supe, tanjir graha i pola hljeba. Što je-
ste kvalitetnije i više, ali opet ne premašuje 
cijenu od oko 4 KM.

Rastur
Kako je vrijeme prolazilo, dijelovi i materijal 
su sve rjeđe dolazili u magacine, pa su se i 
segmenti održavanja vozila polako ukidali iz 
procesa rada. Prvi je otpisan remont, koji je 
usljed nedostatka materijala, rezervnih di-
jelova, ali i dotrajalosti vozila čije šasije više 
nisu ni remonti mogli vratiti u život, prestao 
sa radom. Kaloriferi koji su grijali halu ot-
kazivali su jedan po jedan. Zaštitna oprema 
kao što su radna odijela, kombinezoni, zim-
ska radna odjeća, obuća i radne rukavice... 
sve je rjeđe dolazila u magacine. Odijela su 
dotrajavala, nosila se kući na krpljenje, ru-
kavice su radnici od svoje plate kupovali. U 
međuvremenu se i kontrolni pregled ugasio, 
a uvedena je druga smjena od 14 do 22 sata, 
sa zadatkom da nastavi posao nedovršen u 

prvoj, ili da krene sa novim u toku svog rad-
nog vremena.
Za razliku od mene koji sam u to vrijeme 
bio momak bez porodičnih obaveza, 90 po-
sto zaposlenika imalo je višečlane porodice 
a platu kao moju, oko 400 KM. Potrošačka 
korpa bila je sve praznija i praznija. Počet-
kom 2006. godine, nakon odbijanja uprave 
da platu poveća za samo 100 KM, radnici su 
započeli štrajk, koji je rezultirao ostavkom 
članova nadzornog odbora i generalnog di-
rektora Ibrahima Jusufranića. Nakon štrajka, 
plate su povećane, sa prosječne 420 KM na 
840 KM. Bonovi se ukidaju, dobija se topli 
obrok u visini od 12 KM.
Iste 2006. godine počinje serija postavljanja i 
skidanja generalnih direktora, a skupa s tim 
i serija štrajkova protiv stranačkih pretenzija 
da sa postavljanjem svojih članova na pozi-
ciju generalnog direktora podijele radnike 
iznutra. Pojavljuje se i novi sindikat, koji di-
jeli ljude na dvije skupine i otvara put masov-
nom mobingu radnika.
Istovremeno, dijelovi i materijali dolaze na 
kapaljku, poderana i iznošena radna odijela 
se više ne mogu ni zakrpiti, pa ih zamjenjuje 
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Fotografija
Gore: Ruka servisera 
autobusa

obična iznošena odjeća koju radnici donose 
od kuće. I posljednji kaloriferi prestaju sa ra-
dom, crknute neonke u kanalima zamjenjuju 
se ručno pravljenim lampama sa sijalicama 
od 24 V koje radnici kupuju iz svog džepa. 
Stari limovi se sa majzlom i čekićem skida-
ju sa rashodovanih voznih jedinica, da bi se 
zakrpila vozila koja su još u voznom stanju. 
Gradske linije se sve teže pokrivaju isprav-
nim vozilima. Plate počinju kasniti. Uz po-
stojeće birokratske malverzacije pojavljuju se 
sitne krađe unutar firme, koje postaju jedan 
od simptoma vanjskih uzroka korumpira-
nosti sistema. Hale i kanali počinju ličiti sve 
više na scenu iz nekog apokaliptičnog filma, 
sada već skoro bez ikakvog osvjetljenja, po-
lomljenih pločica i puknutog betona uma-
zanog uljem i kolomašću. Uprkos svemu, sa 
svakodnevnim radom se ne prestaje.

Namjerno gubljenje skrbništva
Odnos između GRAS-a, Uprave preduzeća, 
kantonalne Vlade i građana Sarajeva jako je 
komplikovan, nedorečen, neshvaćen i neo-
bjašnjen. Vlada Kantona je ćutala kada joj 
je odgovaralo, a vikala kada nije. Ćutalo se 
prvih deset godina poslije rata, u periodu 
1996–2006. godine, kada se činilo da gradski 
prevoz funkcioniše u savršenom redu. Linije 
su bile pune GRAS-ovih vozila koja su odla-
zila i dolazila na vrijeme, građani bili zado-
voljni prevozom koji imaju, a radnici zado-
voljni uslovima zaposlenja i započinjanjem 
novog, drugačijeg života poslije rata.
U periodu 1997–1998. godine od Vlade Ja-
pana i u manjem udjelu od Evropske unije, 
GRAS je dobio na poklon stotinjak novih au-
tobusa, 32 nova kombija, setove novih alata i 
gorivo za godinu dana. Tramvaji i trolejbusi 

su većinom bili remontovani, ali su donacije 
osiguravale kvalitetno održavanje. U istom 
desetogodišnjem periodu (1996–2006) po-
trošilo se oko 60.000.000 KM na dijelove. 
Tokom štrajka 2006. godine otkriveno je da 
su u nabavkama metle koštale 25 KM po ko-
madu!!
Kontaktirao sam Džaferović d.o.o., jednu od 
revizorskih kuća koje su radile financijske iz-
vještaje u datom periodu, ali su mi odbili dati 
na uvid izvještaj sa (tačnim) podacima, pozi-
vajući se na stavove 1. i 3. člana 54. Zakona 
o računovodstvu i reviziji FBiH, u kojim se 
spominje da su revizije povjerljive prirode i 
da se mogu dati samo za utvrđivanje činje-
nica u istražnim ili krivičnim postupcima. I 
danas u magacinima postoje rezervni dijelo-
vi koji se ni u jednu voznu jedinicu koju je 
GRAS posjedovao nisu mogli ugraditi. Još 
jedan fenomen sumnjivog poslovanja iz istog 
perioda su pomenuti bonovi za ishranu.
Nakon štrajka 2006. godine Vlada Kantona 
povećanje plata radnicima GRAS-a predstav-
lja javnosti kao glavni razlog neodrživosti 
firme, dok njihovo interesovanje ne uspijeva 
dotaći poslovanje bivše uprave i nadzornog 
odbora, iako se skupocjenim metlama već 
tada dosta prljavštine moglo pomesti.
Kanton postepeno prestaje uplaćivati razliku 
za subvencionirani prevoz. Zvaničnici Vlade 
Kantona nerijetko u svojim izjavama GRAS 
predstavljaju kao propalu firmu koja se ne 
može spasiti, ne spominjući uzroke. Građani 
gube povjerenje u GRAS koji sve evidentni-
je ne udovoljava njihovim potrebama i loše 
informisani sve blagonaklonije gledaju na li-
kvidaciju ili privatizaciju firme. Niko nije po-
zvan na odgovornost zbog lošeg poslovanja, 
mobinga radnika, smanjenja plata i toplog 
obroka. Loš odnos prema radnicima ogleda 
se i u neredovnom uplaćivanju rata kredita, 
čije su zatezne kamate zaposlenici morali 
plaćati iz svog džepa. Nepoštivanje kolek-
tivnog ugovora po pitanju stručnih sprema 
neusklađenih sa bodovanjem koje određuje 
visinu plaće, neisplaćivanja regresa od 2008. 
godine samo su neke od osnova za tužbe 
radnika protiv vlastite firme, za odštete koje 
su samo neki uspjeli naplatiti. Nezvanično, 
govori se o tome da sve GRAS-ove račune 
kontroliše Poreska uprava. Zdravstveno osi-
guranje se uplaćuje na kapaljku, pa postoje 
periodi kada se zdravstvena knjižica ne može 
ovjeriti nikako, osim ako niste u terminalnoj 
fazi bolesti. Jedna od najzanimljivijih činje-
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Fotografija
Gore: Specijalizovani 
kanal sa pokretnim plat-
formama i nišama sa lijeve 
i desne strane za lakše 
prilaženje šasiji i osovini 
sa donje strane vozila.

nica je da GRAS svojim radnicima nije upla-
tio radni staž od 2009. godine. Tako da kada 
neko krene u penziju, da ili dobije otkaz, ne 
dobije sve do kraja uplaćeno, nego dok se ne 
skupe sredstva za to. Penzioneri GRAS-a na-
kon odlaska u penziju znaju čekati i do dvi-
je godine da im se isplati neuplaćeni radni 
staž, da bi mogli nesmetano uživati zarađenu 
penziju.
U zadnjih godinu i po dana rodila se ideja 
da uprava GRAS-a tuži Vladu Kantona za 
neisplaćene razlike u subvencijama. Cijene 
karata koje GRAS prodaje nisu proporcio-
nalne cijenama usluga i otuda dolazi najveći 
problem zašto GRAS kao firma propada. Jer 
Kanton, kao njegov staratelj, ne ponaša se 
po zakonu i bez ikakve odgovornosti pred 
svojim građanima namjerno gubi skrbništvo 
nad firmom za čiju funkcionalnost je parci-
jalno odgovoran. U Zakonu o komunalnim 
djelatnostima u stavu 6. člana 22. stoji: Uko-
liko se cijena usluge utvrdi u nižem iznosu od 
stvarne cijene koštanja, razliku sredstava će 
nadoknaditi Kanton, Grad, odnosno općina. 
Procjenjuje se da je Vlada Kantona u periodu 
2015–2018. godine neuplaćivanjem razlike 
subvencija oštetila GRAS za oko 200.000.000 
KM. Računajući samo zadnje tri godine, hi-
potetički govoreći, spomenuta suma novca 
bi mogla GRAS vratiti na noge, kako bi kao 
preduzeće opet moglo sa punim kapacitetom 
funkcionisati. U međuvremenu, Haris Gušić, 
kojeg je Vlada Kantona postavila – a kojeg je 
preporučio tadašnji premijer Kantona i član 
stranke SDA Elmedin Konaković – na funk-
ciju prinudnog upravnika koju je obnašao 
u periodu 2017/2018, otkazao je punomoć 
pravnom zastupniku GRAS-a Nedimu Ade-
moviću. Tada je zatraženo odgađanje sud-

skog procesa, u svrhu rješavanja spora van 
suda, što se nije desilo. Nakon odlaska Ha-
risa Gušića iz GRAS-a priča o tužbi ponovo 
kreće, a posljednje nezvanične informacije 
su da je dobila i svoje prvo ročište.

Dobici i gubici
Već više od dvije decenije u GRAS-u se de-
šava očigledna korupcija, kriminal, netran-
sparentnost kako pojedinaca, tako i čitavih 
vlada kroz njihove mandate. Neodgovorno 
upravljanje javim dobrom na čiji račun se 
ostvarivalo privatno bogaćenje. Za svo to 
vrijeme, jedini slučaj koji je završio na sudu 
bila je optužnica Kantonalnog tužilaštva u 
septembru 2015. godine protiv bivšeg ge-
neralnog direktora Ibrahima Jusufranića i 
bivšeg šefa Turističke poslovnice GRAS-a 
Branislava Petrovića za zloupotrebu položaja 
i krivotvorenje službene isprave. Jusufranić 
je, prema optužnici za zloupotrebu položaja, 
bio optužen za nezakonito donošenje odluke 
o kupovini praonice vozila, gdje se navodi 
da je GRAS oštetio za preko 880.000 KM. 
U junu 2018. su prvostepenom presudom 
oslobođeni optužbe. Centar istraživačkog 
novinarstva Ibrahima Jusufranića upisuje u 
svoju bazu podataka, procjenjujući njegovo 
porodično bogatstvo na 7.500.000 KM u ne-
kretninama. CIN se nije bavio povezanošću 
lošeg upravljanja javnim dobrom i istovre-
menog dobrog upravljanja vlastitim, ali to 
ostaje ključna tema ovog slučaja. A bilo bi 
dobro istražiti dobitke vladajućih stranaka 
u njihovim mandatima sa gubicima koje je 
bilježio GRAS. Četiri su stranke (Za BiH, 
SDU, SDP i SDA) godinama postavljale svoje 
ljude za generalne direktore, za koje je vrije-
me podignuta samo jedna optužnica od dvije 
stavke, koju je Kantonalno tužilaštvo na kra-
ju izgubilo.

Sistemsko nezanimanje
U osnovnom obrazovanju đaci od prvog do 
četvrtog razreda imaju predmet Moja okolina 
u kojem uče kako se ponašati u vozilima jav-
nog prevoza, o vrstama vozila koja se mogu 
naći u javnom prevozu te o stajalištima kao 
polaznim i dolaznim tačkama u javnom pre-
vozu. Pored teoretskog dijela, zašto ne uvesti 
praktični, odnosno interaktivni dio nastave 
u kojem bi đaci mogli grupno uz pratnju uči-
teljica i učitelja doći u krug GRAS-a jednom 
u toku prve dvije godine osnovnog obrazo-
vanja, da naprave simulaciju ulaska, vožnje 
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i izlaska u autobus ili tramvaj, pa i da se po 
krugu preduzeća kratko provozaju, uz pre-
davanje o očuvanju gradskog prevoza svoga 
grada. U srednjim školama, ako nisu u pita-
nju Saobraćajna ili Mašinska tehnička škola 
koje su specifično vezane za temu saobraća-
ja, pa i javnog saobraćaja, i koji šalju svoje 
učenike čak i na praksu u GRAS, uopšte se 
ne uči o javnom saobraćaju. Srednjoškolci bi 
isto tako mogli u prve dvije godine obrazova-
nja posjetiti remizu GRAS-a gdje bi se mogli 
upoznati o pozadinskom procesu funkcioni-
sanja javnog saobraćaja, napraviti obilazak 
garaža i upoznati ljude iz raznih mašinskih 
i saobraćajnih struka koji popravljaju vo-
zne jedinice u kojima se oni svakodnevno 
voze. Usput učiti o očuvanju javne imovine, 
i tako prevenirati vandalizam koji je čest u 
vozilima javnog prevoza, te o odgovornosti 
u smislu posjedovanja ispravne vozne karte. 
Iako učenici i učenice prvih i drugih razreda 
srednjih škola imaju pravo na besplatne mje-
sečne iskaznice, čest je slučaj da ih ne izvade, 
da ne preuzimaju redovito besplatne kupone, 
pa i da ih nemaju uopšte kod sebe dok se ko-
riste javnim gradskim saobraćajem.

Šta bih o svemu ovome znao da sam 
studirao umjesto što sam radio 16 
godina?
Visoko obrazovanje ne podrazumijeva samo 
metodološki rigorozan pristup sopstvenom 
polju, već i situiranje tog polja u njegovom 
društveno-političkom kontekstu. U duhu te 
misli, odlučio sam se na malo istraživanje. 
Prvo sam otišao do Ekonomskog fakulteta 
gdje sam ispred i unutar fakulteta ispitao stu-
dente i studentice svih godina da li su ikada 
radili neki seminarski rad, projekat ili nešto 

slično na temu KJKP GRAS-a i da li slučaj-
no znaju nekoga ko je imao završni rad na tu 
temu. Molio sam ih i da mi predlože predmet 
kojem bi obrada te teme mogla biti bliska. 
Iako su svi ljubazno saslušali moja pitanja, 
većina me uputila na Saobraćajni ili Mašin-
ski fakultet, gdje su vjerovali da ću imati više 
šanse da dobijem odgovore na svoja pitanja. 
Samo par ih je neke svoje predmete povezalo s 
ovom problematikom. Posjetio sam i njihovu 
biblioteku, gdje su mi objasnili kako da online 
provjerim postoje li završni radovi na temu 
GRAS-a, što sam odmah i učinio. Od 2008. 
do 2015. godine odbranjena su tri diplomska 
i tri magistarska rada na temu GRAS-a.
Dakle, od 4.989 studenata na sva tri ciklu-
sa (ne računajući period od 1996. do 2005. 
godine, kao ni period od 2015. godine do 
danas) samo ih je šestero odlučilo da obradi 
temu GRAS-a. Na Pravnom fakultetu sam 
naišao na sličnu situaciju: puno ljubaznosti 
i susretljivosti a nimalo naučnog interesa 
za slučaj GRAS-a. Tu su moji sagovornici 
imali još manje pojma koji bi se od njihovih 
predmeta mogli povezati s temom gradskog 
prevoza. U biblioteci Pravnog fakulteta su mi 
potvrdili da ne postoji apsolutno niti jedan 
završni rad na temu GRAS-a. Kada sam do-
šao na Fakultet političkih nauka, od mnoštva 
studenata i studentica u dvorištu i zgradi fa-
kulteta koji su me rado htjeli saslušati, niko 
mi nije znao odgovoriti ni na jedno od tri 
pitanja. Predlagali su da pitam kolege i ko-
legice sa drugih odsjeka, kao i da odem do 
Saobraćajnog ili Mašinskog fakulteta. Jedan 
student sa prve godine mi je čak u šali pred-
ložio da probam otići do Šumarskog fakulte-
ta, kako bih dobio neke odgovore na temu o 
GRAS-u.

Pravni fakultet Ekonomski fakultet Fakultet političkih nauka

Krivično pravo
Radno pravo
Privredno pravo
Upravno pravo

Menadžment informacionih sistema
Marketing menadžment
Teorija organizacije
Preduzetništvo
Krizni menadžment
Poslovno odlučivanje
Financijsko izvještavanje
Menadžment informacionih sistema
Revizija poslovanja
Osnove menadžmenta
Ekonomika preduzeća

Upravljanje državom
Političke stranke i interesne grupe
Odnosi s javnošću
Poslovno komuniciranje
Etika javnih politika
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Fotografija
Gore: Pregledni kanal tur-
nusne smjene autobuskog 
saobraćaja

Silabusi na kanalu
Nakon što sam popričao sa studentima na 
sva tri fakulteta, otišao sam da u tišini či-
taone Sarajevske biblioteke sastavim listu 
mogućih predmeta kojima bi tema GRAS-a 
mogla biti bliska. Prvo sam uzeo u obzir stu-
dentske prijedloge, onda sam na stranicama 
fakulteta po opisima silabusa napravio nji-
hovu reviziju, a onda sam i sam dodao neke 
predmete od interesa.
Nakon odabira predmeta sa sva tri fakulte-
ta, otišao sam na njihove internet stranice i 
u rasporedima predavanja pronašao sve na-
stavno osoblje, prema čijim sam imenima 
našao i njihove e-mail adrese. Onda sam 
napisao i svima poslao e-mail u kojem sam 
se predstavio i opisao situaciju, te postavio 

tri pitanja na koja su mi mogli odgovoriti 
pismeno, putem e-maila ili uživo. Pitanja su 
glasila:
Da li je neko od studenata_ica radio_la rad 
na temu GRAS-a iz Vašeg predmeta? 
Da li ste se Vi na nekom od svojih predavanja 
fokusirali na GRAS kao jedno od poznatijih 
preduzeća u Sarajevu? 
Da li mislite da javno preduzeće kao što je 
GRAS treba da bude tema kojom bi se stu-
denti bavili u Vašem predmetu? (Ukoliko ne, 
na kojem predmetu bi takvom predavanju 
bilo mjesto?)
Od ukupno 20 poslatih e-mailova, odgovor 
sam dobio na dvanaest. Na prvo pitanje sam 
samo jedan potvrdan odgovor dobio, dok 
su svi ostali odgovori bili da studenti nisu 
imali nijedan oblik nastavnog rada na temu 
GRAS-a. Na drugo pitanje sam dobio tri po-
tvrdna odgovora da se predavač fokusirao 
na temu GRAS-a u svojim predavanjima, 
jedan odgovor da se djelimično tema obra-
đivala u kontekstu javnih preduzeća, dok su 
svi ostali odgovori bili da se tema GRAS-a 
nikada nije obrađivala na predavanjima. Ve-
ćina predavačica i predavača se slaže da se 
tema GRAS-a treba obrađivati bar u nekom 
segmentu predavanja. Tu su još napominjali 
da se plan i program predmeta ne fokusira 
na javni sektor, predlagali su druge predmete 
kojima bi tema mogla biti bliža, pa i druge 
predavače sa istog predmeta koji bi bili bolji 
sagovornici na datu temu.
Želim se zahvaliti svima koji su ljubazno, brzo 
i precizno odgovorili na moja pitanja. Isto 
tako, želim naglasiti da mi namjera nije bila 
da namećem svoju viziju kurikuluma, već da 
skrenem pažnju na činjenicu da iz visokog 
obrazovanja trebaju krenuti promjene koje 
će buduće generacije osposobiti da se nose 
sa stvarnim problemima svoga okruženja; 
koje će ih osposobiti da propituju i istražuju 
anomalije kako u struci tako i u sistemu van 
nje; da predstavljaju integritet u traganju za 
istinom, kao i da pozovu na odgovornost 
autoritet.
Vjerujem da se sve to može postići tematizi-
ranjem priče o GRAS-u kao javnom dobru, 
čijem sam uništavanju svjedočio iz prvih re-
dova, tj. kanala, šesnaest godina. l

Diplomski:
Elektronski sistem poništavanja karata u javnom preduze-
ću GRAS: diplomski rad / Nedžma Bulić (2017)
Upravljanje promjenama na primjeru KJKP Gras-a Saraje-
vo: diplomski rad / Nermin Kunovac (2010)
M-Commerce i mogućnosti njegove primjene u javnim pre-
duzećima i ustanovama u BiH: diplomski rad / Amro Ibra-
ković; mentor Nedeljko Bilić (2008)
Magistarski:
Upravljanje krizom kao osnova za razvoj preduzeća na pri-
mjeru KJKP “GRAS”: završni rad II ciklusa studija / Amer 
Grcić (2016)
Upravljanje kriznim komuniciranjem u javnim preduzećima 
na primjeru KJKP GRAS Sarajevo: završni rad II ciklusa 
studija / Minela Hota (2013)
Mjerenje kvaliteta usluga JKP GRAS primjenom Servqu-
al modela: završni rad II ciklusa studija / Merima Hadžalić 
(2013)
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Инес Хаскић

Приватно истраживање

Поштење се 
у праву не 
исплати
У каквој су вези студиј права и стварност 
босанскохерцеговачких судница?

Догађај који ме понукао на овај новинар-
ски излет у област права био је критика 
Школског одбора, Наставничког вијећа 
и Вијећа родитеља ОШ Едхем Мулабдић 
из Зенице (а којој се придружио и град-
ски Актив директора основних школа) на 
рад правосуђа, након што је дјевојчица 
из њихове школе при повратку кући по-
вријеђена на једном пјешачком прелазу.
Жељела сам добити одговор на питање 
јесу ли образовне установе у БиХ, по-
себно академска заједница, дужне да 
захтијевају неке конкретне реакције и 
акције надлежних у случајевима у којима 
родитељи након што изгубе дијете под 
неразјашњеним околностима остају по 
страни од цијелог процеса, односно сами 
морају да врше притисак на тужилаштва 

и да плаћају адвоката који ће у њихово 
име, као оштећених, пратити суђење.
Замолила сам деканесу Правног факул-
тета у Сарајеву, Хајрију Сијерчић-Чо-
лић, да разговарамо о правном систему 
у БиХ, студију и програмима факултета 
и правосуђу као крајњем одредишту сту-
дената. Нагласила сам да је важно да не 
избјегавамо ни причу о лошим праксама 
које данас имамо на сцени, позивајући се 
на мисију факултета која говори управо 
о важности образовања које одговара на 
изазове науке и праксе.
Нажалост, њени одговори на питања на 
која је пристала да одговори (дакле, не 
сва са мога списка) били су уопштени, 
опрезни, ослоњени на неутралност фаза. 
Напримјер: На законодавном плану нам 
је изазов да понудимо наше знање онима 
који пишу законе. У том смислу већ и дје-
лујемо, наши професори и сарадници уче-
ствују у креирању правних норми, и то је 
јако добро. Они који доносе законе, који 
креирају криминалну политику, мислим 
прије свега на министарства, они морају 
имати контакт са академском зајед-
ницом, морају анализирати резултате 
истраживања, теоријска разматрања 
одређених питања, компаративна ис-
траживања и сл. (Питање је било: На који 
начин негативни трендови који данас по-
стоје у бх. правосуђу морају бити изазов 
за оне који образују будуће правнике?)
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Или, на питање да ли студенти разгова-
рају о предметима који доспију у јавност 
због приговора на рад правосуђа: Мој је 
став да дискусију о случајевима који су 
актуелни, који су у јавности, са студен-
тима треба академски поставити. Тако 
сам нпр. у овој школској години на предме-
ту Кривично процесно право имала при-
лику разговарати са студентима о Одлу-
ци Уставног суда којом су, у јуну мјесецу 
прошле године, проглашене неуставним 
одговарајуће одредбе Закона о кривичном 
поступку БиХ. У том смислу пратимо 
активности Министарства правде БиХ 
и Парламентарне скупштине БиХ на 
усвајању амандмана на поменути закон.
Разговарајући о истој теми, сасвим је дру-
ги утисак на мене оставио адвокат Ифет 
Ферагет, стручњак који заступа родитеље 
трагично страдалог младог Сарајлије 
Џенана Мемића. Он тврди да се данас не 
исплати радити часно и поштено. Један 
примјер, судови не мјере учинке бранилаца 
јер их на то прописи не обавезују. Адвокат-
ска тарифа је иста за све, посљедица је да 
се конкуренција тиме аутоматски гаси, а 
без конкуренције нема ни квалитета.
Ферагет сматра да правни факултети об-
разују кадар који је инвалидан, потпуно 
неосјетљиве генерације. Он би у установа-
ма које образују будуће правнике укључио 
посебно едукацију из емоционалне инте-
лигенције: Ако радите у правосуђу и нисте 
у стању да препознате туђи бол, не реа-

гујете на њега, наносите штету поступ-
ку. Ту вам не помаже ни знање. Мислим да 
би образовање правника требало на неки 
начин хуманизовати, не мало него мало 
пуно. Ви можете бити супер надарени, 
али ако сте покварени, ваши резултати 
могу изазвати само негативне посљедице. 
Док ми не рашчистимо с тим да људи који 
су морално покварени не могу примјењива-
ти закон нећемо имати боље стање.
Директна посљедица је корупција. Захва-
љујући њој створена је, објашњава Фе-
рагет, традиција неодговорности, тра-
диција кршења закона без страха од 
санкција, један рафинирани осјећај да се 
заобилазе законске норме. А закони могу 
да се крше на два начина, тако што каже-
те нећу да примијеним ту и ту одредбу, 
или тако што свјесно заобилазите сваку 
или сваку другу норму – водите истрагу 
да не пронађете убицу. (...) У предмету 
Џенан Мемић, који ја водим, Скупштина 
Кантона је на вријеме иницирала поступ-
ке због несавјесног рада полиције, али неко 
је свјесно допустио да прође година дана и 
сви су ти поступци обустављени због за-
старе. Ми данас имамо судове, МУП-ове 
и тужилаштва у којима ради доста не-
часних људи.

Трактат о отуђености
Деканеса Сијерчић-Чолић о истој теми 
говори са мање страсти, односно са више 
опреза: Организација БиХ, њена струк-
тура, је врло компликована и сложена и 
то се одражава и на право, на доношење 
закона и на стање у правосуђу. Кривично 
правосуђе, по неким мојим процјенама, 
одавно није било у сложенијим односима. 
На такво стање је утицало више фак-
тора. Таква питања не могу подлијегати 
само овој дневно-политичкој процјени, 
она морају проћи одређена истраживања. 
Ове године излажем реферат о петна-
ест година закона о кривичном поступ-
ку у БиХ (имамо их четири), на редовној 
годишњој конференцији у којој учествују 
судије, тужиоци, адвокати и други који се 
баве кривичним правосуђем у БиХ. Радећи 
на реферату потврдила сам да имамо 
лошије прилике у кривичном правосуђу и 
кривичном законодавству у односу на оне 
из 2013. године, када смо биљежили прву 
деценију примјене новог кривичног законо-
давства. Дакле, могу рећи да смо у лошијој 
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и неповољнијој ситуацији него што смо 
били прије пет година. Пет година је врло 
кратак период кад је ријеч о таквим про-
цесима, а ми имамо тако крупне промје-
не. У свом излагању ћу навести одређене 
слабости које су се појавиле у кривичном 
законодавству, које се морају негативно 
рефлектовати и на кривично правосуђе, 
на обавезе које имамо у програмима при-
друживања Европској унији, на испуња-
вање одређених начела који се односе на 
заштиту људских права... У том сег-
менту ћу имати одговарајуће приједлоге 
који би, по мом мишљењу, требали допри-
нијети да се овај негативни тренд, кад је 
ријеч о кривичном законодавству, покуша 
зауставити или ублажити и окренути у 
оном смјеру у којем је био 2003. године, кад 
је донесено ново кривично законодавство.
Критике има, али је у њиховом изно-
шењу врло опрезна: (...) Кад говорим о 
предметима, у правилу говорим само о 
правоснажним одлукама. Ако говорим 
критички, а имам потребу да говорим 
критички о стању у кривичном правосуђу 
и кривичном законодавству, то настојим 
да темељим на теоријским расправама, 
истраживањима и на аргументима. Један 
од проблема кривичног правосуђа у БиХ 
је дуготрајност судских поступака. О 
томе данас говоре и одлуке Уставног суда, 
одређене активности на ВСТВ, а о томе 
се говори на научним, истраживачким и 
стручним скуповима.
Цијели овај трактат на неки начин је 
примјер отуђености Универзитета од 
стварности и било каквог хуманог ан-
гажмана. Излагања на конференцијама 
бодују се више од борбе за квалитативне 
промјене. Адвокат Ферагет, с друге стра-

не, не чува своје ставове и сазнања за на-
учне конференције. За разлику од дека-
несе, он нема проблем да своје закључке 
илуструје примјерима: Кључ свих про-
блема које данас имамо је објективизи-
рање истраге, да вам по закону буде доказ 
само оно што снимите (видео надзор) 
од уласка до изласка свједока, вјештака, 
било кога из тужилаштва или МУП-а. 
Друга ствар која би била револуција је 
да оно што уђе у тужилаштво као доказ 
мора бити нумерисано и журнализирано. 
Јер, кад тужилац има обавезу да приложи 
све доказе не може се десити да кључни 
свједок буде склоњен, да налаз вјештака 
који вам не одговара буде склоњен и сл. 
Потврђивање оптужница се претворило 
у штанцање тих потврда, стављање пе-
чата на оптужнице. Мислим да је судска 
контрола на оптужнице институт који 
би требало под хитно на неки начин ре-
видирати. Данас је јако мали број случаје-
ва гдје се оптужнице не потврђују, а још 
је мањи број оптужница гдје се усвајају 
приговори на те оптужнице. То је недо-
пустиво, јер потрошимо годишње мили-
оне марака у ништа, да би на крају неко 
био ослобођен због незаконитости дока-
за. Налази вјештака су доминантни до-
кази, вјештак пресуђује чињенице, дакле 
могу се назвати и научном пресудом. То је 
питање којем би требало дати приори-
тет над свим приоритетима. Шта ћемо 
ако имамо два корумпирана вјештака? У 
предмету Џенан Мемић сви вјештаци са 
подручја Федерације су одбили да вјеш-
таче, и судске и саобраћајне медицине. 
Контактирао сам преко десет људи. Тај 
податак најбоље говори каква је ситуа-
ција, кад вјештак не жели да се са својим 
налазом супротставља тужилаштву, а 
приватно вам каже: сто посто сте у пра-
ву, ово је недопустиво. Како то да нико не 
прави детаљне анализе зашто постоје 
два дијаметрално супротна налаза вјеш-
така у једном предмету, о једном случају? 
Протежирање одређених вјештака који 
се углавном помињу у сумњивим истра-
гама, чији број је све већи и већи, била би 
врло интересантна тема за истражи-
вање. Високо судско и тужилачко вијеће 
би ту морало да прати колико налаза су 
направили вјештаци из сваке струке по-
себно, јер се види да врло често они који 
су савјесни, карактерни, поштени и јако 

Подаци из Уставног суда БиХ о броју апелација које је 
ова установа запримила у посљедњих двадесет го-
дина: У периоду од 1996. до 30.11.2017. године Устав-
ни суд БиХ је примио 63.090 АП предмета (апелациона 
надлежност) и 646 У предмета (апстрактна надлеж-
ност). Са датумом 30.11.2017. године у Уставном суду 
је у раду (неријешених предмета) 3.361 предмет. Сви 
предмети у раду су из апелационе надлежности. У 
раду нема предмета из апстрактне надлежности. 
Од тог броја, предмети по годинама пријема апела-
ција: 2014. године 1, 2015. године 332, 2016. године 745 
и 2017. године 2283 предмета.
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Фотографија
Горе: Ифет Ферагет, 
адвокат родитеља 
Џенана Мемића.

стручни немају толико посла као они 
који то нису. На крају видите да систем 
гаји налазе који су очигледно засновани на 
искривљеним чињеницама. Ифет сматра и 
да је положај оштећених, који су епицен-
тар кривичног поступка, у новом закону 
врло лош и да су неопходне промјене.
У оба разговора истакнута је улога међу-
народне заједнице кад је ријеч о промје-
нама које су се десиле у кривичном зако-
нодавству 2003. године. Ифет сматра да 
је увођење адверсарног или страначког 
поступка с примјесама ранијег система 
и наглашеном улогом суда природније, јер 
није природно да кадија и тужи и суди: 
Природније је да једна страна води ис-
трагу, а то је тужилац, али исто тако 
је природно да суд потврђивањем или не-
потврђивањем оптужница и извођењем 
доказа реагује на пропусте тужилаштва. 
За разлику од правих адверсарних посту-
пака, које гледамо на филмовима, овдје 
је законодавац изразио једну врсту не-
повјерења у потпуно ефикасан рад тужи-
лаштва. Судије у БиХ су итекако моћни, 
они су врло јак инструмент, али колико 
своје овласти примјењују, колико се желе 
замјерати тужилаштвима... По мени 
јако мало. Тражење одговорности пре-
ма законима о тужилаштву, судовима и 
ВСТВ-у је кључ свих проблема.
Деканеса Сијерчић-Чолић каже да су 
промјене из 2003. године посљедица ши-
рег проучавања кривичног правосуђа и 
дотадашњег кривичног законодавства, 
потенцирања владавине права, ефикас-
ности поступака, борбе против коруп-

ције и организованог криминалитета, 
итд. Реформа је донијела четири закона о 
кривичном поступку и четири кривична 
закона. Ти закони су добили неке нове ин-
струменте за борбу против савремених 
облика криминалитета, за убрзање кри-
вичног поступка, итд. Од 2003. до 2015. 
године кривично законодавство пролази 
одређене промјене, а с тим промјенама 
смо данас отишли у смјеру који није био 
најављен 2003. године. Један од кључних 
проблема с којим се сада суочава кривич-
но правосуђе јесте дехармонизација про-
писа. Истраживања показују да су наши 
поступци дуготрајни, чиме се доводе у пи-
тања права која су у вези с правом на пра-
вичан поступак. Дуготрајност кривич-
них поступака неповољно се одражава и 
на права оштећене особе као и стандард 
да се суђења требају одвијати у разумним 
роковима. Уставни суд БиХ у више одлука 
је истицао овај проблем.

Диплома битнија од знања
Ифет Ферагет у овим бројкама види 
суштину проблема: Број предмета који се 
налазе испред Уставног суда је одговор на 
сва питања, критике везане за недостат-
ке о којима смо разговарали – системски 
пропусти, непрецизност законских нор-
ми и неуспостављање одговорности оних 
који примјењују закон. Након одлуке суда 
случај иде на кантонални суд онако, што 
ја кажем, безвезе трошимо паре, а након 
тога иде на Уставни суд. Статистике о 
грешкама судија ми данас немамо, нико не 
улази у структуру тих предмета, зашто 
су направљене грешке, односно зашто 
толики предмети долазе на Уставни 
суд. Зато је јако важно о сваком случају 
посебно разговарати, а не о неким цифра-
ма, уопштеном стању, о томе шта је све 
комплексно... Зашто је одлука укинута, 
зашто образложење у судској одлуци није 
квалитетно, ко је судија, ВСТВ биљежи 
минус судији који је направио грешку, или 
у случају намјерне грешке разрјешава га 
дужности, то је конкретан рад. Ако је су-
дија свјестан да ће врло брзо одговарати 
за неки свој пропуст, он ће пазити шта 
ради. Али, ако за све може да има изговор 
да је поступак у току, ако има пријатеље 
у ВСТВ-у и тужилаштву онда вам може 
рећи и изађите из канцеларије, јер не жели 
с вама даље да разговара. Што данас има-
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мо у пракси. Направили смо мале богове 
тамо гдје им није мјесто. То је суштина.
Сматра да ако грешке остају некажњене 
тако дајемо лош примјер и охрабрење дру-
гим актерима правосуђа, а онда и студен-
тима да за вријеме школовања закључе да 
знање није битно, да је битнија диплома. 
А мотор свега што је негативно је не-
знање. Зато би квалитет образовања 
свим образовним установама требао да 
буде на првом мјесту. Кад је ваше знање 
комплетније онда је могућност да неко 
манипулише са вама мања. Број образов-
них институција, конкретно правних 
факултета, не знам тачно колико их има 
у тим неким мањим мјестима, је вјеро-
ватно кумовао да ниво знања буде испод 
оне границе толеранције.
Ифет Ферагет каже и то да глас академ-
ске заједнице јавно још није чуо. А кад 
је у питању дјеловање медија, о њиховој 
обавези да врше притисак на академску 
заједницу, Ферагет мисли да се ту ради о 
једној свјесној аутоцензури с обје стране. 
Академске слободе данас по мени нема, то 
је сигурно. Нажалост, поново лош примјер 
за будуће правнике, односно за све студен-
те. Имамо некакво чудно ћутање, које 
ипак пуно говори, да ми не желимо да се 
заузимањем става некоме замјерамо. Сва-
ки лични став, поготово онај критички, 

може да вам створи непријатеља. Обра-
зовне институције, а посебно студенти, 
имају обавезу да реагују, а изостанак тих 
реакција је показатељ колико смо као 
друштво запуштени. Људи у БиХ немају 
довољно личне храбрости.
Између редова, потврда за овакву оцјену 
је сљедећа изјава деканесе Сијерчић-Чо-
лић: Имамо академску слободу да се бо-
римо и тражимо да се ствари мијењају. 
Колико можемо бити успјешни у тим на-
шим захтјевима је нешто друго, јер то 
зависи од различитих фактора.
На питање, пак, о улози Правног факул-
тета унутар једног правног система у 
расулу, деканеса каже да: Правни факул-
тет може и мора, прије свега, студенти-
ма дати знање. Настојимо да наше сту-
денте оспособимо за рад у области која 
се зове право. Кад је у питању тржиште 
рада ту се прилагођавамо. Настојимо да 
наше студенте припремимо за оно што 
их очекује у пракси.
Чини се да је (по службеној дужности?) 
задовољна и начином на који се студен-
ти на факултету упознају са реалношћу: 
Ми данас имамо јако добро организовану 
праксу за наше студенте, пракса се реа-
лизује у правосуђу, управним органима, 
адвокатским канцеларијама, као и у дру-
гим јавним службама које су повезане са 
примјеном права. Изазов нам је да и даље 
развијамо програм клиничког образовања 
студената права, који већ деветнаест 
година његујемо на Правном факултету. 
Правне клинике су изборни предмети, 
кроз које пролазе студенти друге, треће 
и четврте године, који омогућавају сту-
дентима да стичу практичне вјештине у 
примјени права и правних норми.
Ферагет не дијели то задовољство: Мис-
лим да је будући посао за данашње сту-
денте један фиктивни свијет. Проблем 
је и лоша пракса, врло мало студената 
долази на суђења. Било би јако корисно 
да адвокати прије и послије суђења, као 
и људи из МУП-ова, тужилаштава и 
судова, имају неко предвиђено вријеме за 
континуирану комуникацију и сарадњу 
са студентима, да то постане устаљена 
пракса. Све те институције би требале 
да отворе своја врата студентима. По-
том коментира: Стварно не знам зашто 
се о предметима не разговара прије до-
ношења коначне одлуке суда, јер може да 

Важно је да студенти анализирају рад неког тужиоца, 
оно што нуди одбрана, како се јавност, друштво и ме-
дији односе према неком предмету и сл. Разговор не 
може бити пресуда. Ви се са том дискусијом нећете 
појавити на дневнику неког јавног сервиса, већ так-
вим радом имате могућност да креирате критичко 
мишљење код студената. Мислим да је то јако кори-
сно. Важно је да студент може да каже да мисли да је 
неки аргумент јачи. Тако развија осјећај, а за правду је 
осјећај неопходан.

Мислим да је будући посао за данашње студенте 
један фиктивни свијет. Проблем је и лоша пракса, 
врло мало студената долази на суђења. Било би јако 
корисно да адвокати прије и послије суђења, као и 
људи из МУП-ова, тужилаштава и судова, имају неко 
предвиђено вријеме за континуирану комуникацију и 
сарадњу са студентима, да то постане устаљена 
пракса. Све те институције би требале да отворе 
своја врата студентима.
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Фотографија
Горе: Студентица 
треће године права, 
Асја Мемић, ЕЛСА – 
Европско удружење 
студената права.

се разговара са свим странама, правило 
је јасно. Не бих рекао да је то академ-
ски ниво. Изузетно је важно да студент 
стекне мишљење о неком предмету који 
је у процесу, да касније, кад одлука буде 
донесена, може то своје мишљење да пре-
испита. Важно је да студенти анализи-
рају рад неког тужиоца, оно што нуди од-
брана, како се јавност, друштво и медији 
односе према неком предмету и сл. Разго-
вор не може бити пресуда. Ви се са том 
дискусијом нећете појавити на дневнику 
неког јавног сервиса, већ таквим радом 
имате могућност да креирате критич-
ко мишљење код студената. Мислим да 
је то јако корисно. Важно је да студент 
може да каже да мисли да је неки аргу-
мент јачи. Тако развија осјећај, а за прав-
ду је осјећај неопходан.

Активизам
На Правном факултету постоје два удру-
жења: Удружење студената права и 
ЕЛСА – Европско удружење студената 
права. Утисак је деканесе Сијерчић-Чо-
лић, у вези са студентским активизмом, 
да ове организације дјелују на различи-
тим секторима, инсистирају на промје-
нама, знају се борити за своја права... 
Студенти излазе на разне врсте такми-
чења, припремајући симулирана суђења из 
области трговачког, кривичног, грађан-
ског право, или из арбитражних спорова. 
Такођер, баве се развијањем говорничких 
способности. Студенти се укључују у 
различите акције које организују удру-
жења. Да, има активизма.

Ферагет не дијели ни тај утисак: Још ни-
сам упознао ниједног студента који се 
јавно солидарисао са било којим предме-
том који је актуелан у посљедње вријеме. 
Ниједан e-mail нисам добио, да ми студен-
ти кажу да нешто подржавају, сматрају 
неки мој аргумент исправним, да мисле да 
је неки мој доказ незаконит... Мислим да 
је то најбољи показатељ какво је стање 
духа, послушни а не паметни. Јер се друк-
чије не исплати. Већ сам рекао, данас није 
популарно радити часно и поштено, по-
пуларније је бити послушан, сигурно рад-
но мјесто, добра плата и сл.

Шта кажу студенти и студентице
Наравно да ме након оваквих одговора 
занимало шта имају да кажу студентице 
и студенти. Отишла сам још једном до 
Правног факултета у Сарајеву. У ходнику 
неколицина студената, које сам замолила 
да ме усмјере, нису знали гдје се удружења 
која је споменула деканеса налазе. Лу-
тајући кроз врло мрачне ходнике факул-
тета, на чијим су клупама лица студена-
та била освијетљена екранима телефона, 
дошла сам до Европског удружење студе-
ната права – ЕЛСА и Удружења студена-
та Правног факултета на првом спрату 
зграде. Обоја врата, једна прекопута дру-
гих, била су закључана. О радном времену 
није било могуће ништа сазнати. Срећом, 
појавила се Асја Мемић из ЕЛСА-е, сту-
дентица треће године. Какву праксу имају 
и колико студенти прате случајеве који су 
данас предмет медијских дискусија, који 
се одуговлаче и застаријевају а тичу се 
убистава дјеце и младих, питала сам Асју.
Од друге године пратимо суђења на који-
ма можемо присуствовати. Одабир пред-
мета који ће се пратити креирају судови 
и факултет. Ми данас имамо јако мало 
праксе и зато нам тај избор није ни ва-
жан, добро је шта год да видимо јер ту 
имамо прилику да препознајемо оно што 
учимо теоријски. Студенти за праксу се 
бирају од оних који се пријаве, прати се 
њихова активност, да ли су присуствова-
ли предавањима, па и какве оцјене имају, 
колико их та материја занима... Не могу 
баш сви да иду на праксу. Ми као ЕЛСА 
покушавамо остварити контакте са 
адвокатским канцеларијама, МУП-ови-
ма и сл. Међутим, на отворене позиве се 
пријави јако мали број студената. Иста 
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Фотографија
Десно: Послије купања, 
ста туа-клупа у пред-
грађу Штокхолма, рад 
вајара Pyea Engströma.

прича је и када организујемо семинаре или 
конференције. Недавно нам се за госто-
вање професорице са Политичких наука, 
која је предавач реторике, пријавило свега 
десет студената, а претпоставимо да 
факултет броји преко 1000 студената, 
само на трећој години нас има око 300. Ге-
нерално је заинтересованост студената 
јако мала за било какве активности. Не 
знам шта је узрок тој летаргији. Ја сада 
видим колико је била важна моја одлука 
да се укључим у рад организације, пуно 
више ствари се научи овако у односу на 
оно што нам пружа сам студијски про-
грам. Могу рећи да сигурно има педесетак 
студената који овдје данас желе да се из-
разе. Нажалост, не више.
Асја додаје и то да се случајеви какав је 
Џенана Мемића уопште не прате и не 
помињу на факултету. Од стране профе-
сора немамо никакве коментаре на так-
ва дешавања. Имамо оквире и програме 
по којима радимо и нико од професора не 
излази ван тога. Међу студентима је, на-
равно, прича о тим случајевима присут-
на. Знам да је једна група студената пра-
тила случај Сефић на главном претресу 
(убиство студентица Едите и Селме). До-

били су прилику да то слушају одабиром 
по стандардној процедури. Само се тај 
случај пратио. Џенан је био наш колега, 
овдје је студирао, и ми имамо информа-
ције о терминима одржавања протеста, 
међутим, одзив студената, колега, је 
јако мали. На протестима су особе које 
су његови пријатељи, људи који су га боље 
познавали. Протестима тог типа сту-
денти нису спремни да дају подршку и да 
тако изразе свој активизам. Не постоји 
тај дух да ако се студенти неће борити 
неће нико. Постоји одређена доза страха 
код студената. Мислим да је то највећи 
проблем. Не знам од чега. Вјерујем да ни 
они сами не знају. Можда је у питању тај 
наш босански менталитет, чувај своје, 
гледај само своје... Квалитетније образо-
вање је вјероватно механизам који може 
да покрене младе људе. Да се данас-сутра 
неко од нас нађе у једној безизлазној и 
трагичној ситуацији вјерујем да би се по-
кајао што се није борио за боље, јер можда 
не би ни био у тој ситуацији да је изразио 
своје незадовољство раније.
Образовне установе у БиХ, посебно ака-
демска заједница, очито нису мјеста са 
којих ће се критиковати лоше праксе и по-
литике и аргументовано тражити њихова 
квалитативна промјена. То није ни у опи-
су послова академског особља, ни на спи-
ску приоритета студентске популације. 
Ријетки су изузеци који имају и храбрости 
и знања да на такву интелектуалну и мо-
ралну учмалост не пристану. Лице правде 
не освјетљава ништа изнутра, довољна јој 
је свјетлост мобилних екранчића. l

Док не рашчистимо с тим да људи који су морално 
покварени не могу примјењивати закон нећемо имати 
боље стање.

Постоји одређена доза страха код студената. Мис-
лим да је то највећи проблем. Не знам од чега. Вје-
рујем да ни они сами не знају.
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Potrebno je da učitelji znaju 
šta se događa u svijetu djece s 
kojom rade. Potrebno je da po-
znaju univerzum dječijih snova, 
jezik kojim vješto brane sebe 
od agresivnosti svijeta u kojem 
žive, šta djeca znaju neovisno o 
školi, i kako to znaju. 

Paulo Freire, Teachers as  
Cultural Workers: Letters to 

Those who Dare Teach


