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ИЗВЈЕШТАЈ
о одржаним јавним трибинама о теми "Парламентарни надзор над радом
обавјештајно-безбједносних служби"
У складу са Планом рада за 2009. годину Заједничке комисије за надзор над радом
ОБАБиХ, одржане су три јавне трибине о теми: "Парламентарни надзор над радом
обавјештајно-безбједносних служби". Као један о приоритетних задатака, Комисија је
утврдила да ће одржати јавне трибине с циљем успостављања боље сарадње са
високошколским образовним институцијама у Босни и Херцеговини.
Циљ одржавања јавних трибина је упознавање учесника са материјом из области
парламентарног надзора обавјештајно-безбједносних служби и спровођења Закона о
заштити тајних података у БиХ.
Учесници јавних трибина били су: чланови Заједничке комисије за надзор над
радом ОБАБиХ, представници Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ, представници
Министарства безбједности БиХ, представници министарстава унутрашњих послова,
професори и студенти правних факултета, филозофских факултета, факултета за
безбједност и заштиту, политичких наука, школа унутрашњих послова, те
представници: Штаба НАТО-а у Сарајеву, ОЕБС-а и УСАИД-а ПСП у БиХ.
Одржавање јавних трибина Комисија реализује у оквиру пројекта Министарства
иностраних послова Краљевине Норвешке – Норвешког института за међународне односе
(НУПИ ), на основу донације средстава Комисији.
I Прва јавна трибина одржана је 03. 12. 2009. године на Факултету за
безбједност и заштиту у Бањој Луци

У име Комисије, јавној трибини су присуствовали: Мирко Околић, Божо Рајић,
Шемсудин Мехмедовић, Драго Љубичић, Славко Јовичић и Зоран Копривица.
Јавна трибина одржана је у сарадњи са Факултетом за безбједност и заштиту.
Учесницима јавне трибине обратио се Мирко Околић, предсједавајући
Комисије.

Господин Околић захвалио је декану Факултета за безбједност и заштиту проф.
Драгомиру Јовичићу што је прихватио предлог да овај факултет буде домаћин јавне
трибине.
Даље је истакао да је ово јединствена прилика да се, поред осталих, и студенти
факултета из области права, безбједности и новинарства упознају са парламентарним
надзором над обавјештајно-безбједносним службама и прописима којима су уређене ове
области.
Нагласио је да је Комисија у протеклом периоду интензивно радила на афирмацији
парламентарног и уопште демократског надзора над радом обавјештајног сектора.
Констатовао је да су изнесена мишљење на јавној трибини и те како важна, као што
је важан и став цивилног друштва. Рекао је да су излагања која ћемо данас чути од
уважених представника институција, професора као и дискусије прилика да допринесемо
проналажењу квалитетних рјешења за унапређење рада у овој области. У том смислу
чланови Комисије очекују да ће и ова трибина бити успјешна и за све корисна.
Затим се скупу обратио проф. Драгомир Јовичић, декан Факултета за безбједност и
заштиту.
Проф. Јовичић поздравио је чланове Комисије и остале учеснике трибине.
Нагласио је да је Факултет за безбједност и заштиту почаствован одржавањем ове
јавне трибине, те да их и убудуће треба одржавати ради упознавања студената о
парламентарном надзору и уопште о раду безбједносних служби.
Након уводних обраћања одржана је расправа према програму јавне трибине.
Модератор јавне трибине био је Кристијан Хаупт, директор УСАИД-а ПСП у БиХ
Тема: "Надзор над обавјештајно-безбједносним службама"
У име Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ презентацију је поднио Синиша
Ђукић, замјеник директора Центра за обуку. Упознао је учеснике са значајем и улогом
обавјештајних структура у борби против глобалних пријетњи, те са начинима и врстама
прикупљања тајних података као што су прикупљање путем људских извора, помоћу
техничких средстава, путем комуникационих и из отворених извора.
Такође је присутне упознао са одредбама Законом о ОБАБиХ, те с тим у вези и
надлежностима Агенције. Нагласио је да су обавјештајне службе важан инструмент у
отклањању безбједносних пријетњи и њихов рад може значајно допринијети у
доношењу кавлитетних одлука носилаца власти у БиХ.
Затим се присутнима обратио Роан Максвел, представник Штаба НАТО-а у
Сарајеву. Он је рекао да Штаб НАТО-а подржава одржавање ове јавне трибине као и
да подупире јачање парламентарног надзора над безбједносним агенцијама. НАТО
уступа своје стручњаке и настоји координирати између безбједносних агенција.
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Такође, прате како се уступају тајни подаци, те да ли се поштују стандарди НАТО-а и
Споразум о размјени тајних података.
У име Министарства безбједности БиХ говорио је Муниб Исаковић, шеф Одјела
за заштиту тајних података. Његова презентација односила се на упознавање са радом
Министарства безбједности БиХ. Посебно се осврнуо на упознавање са одредбама
Закона о заштити тајних података.
У име Комисије, презентацију је поднио Мирко Околић, предсједавајући
Комисије.
Господин Околић је упознао учеснике са основама надзора над обавјештајним
службама у савременим демократским друштвима, значајем служби као инструмента
власти, али и потребом за надзором због могућих злоупотреба и пропуста. Представио
је различите облике надзора као што су парламент, влада, омбдусмен, медији, судови
и унутрашња контрола, нагласивши значај њихове сарадње као јединог гаранта
успјешног и ефикасног надзора. Говорио је о начину парламентарног надзора у БиХ,
раду, саставу и надлежностима Заједничке комисије.
У наставку је услиједила расправа и постављање питања студената на која су
одговарали подносиоци презентација и чланови Комисије.
На крају, у име Комисије, предсједавајући Мирко Околић захвалио је свима на
учешћу и доприносу у раду ове јавне трибине. Посебно је захвалио професорима који
су подржали предлог Комисије да се ова трибина одржи. Студенти су стекли одређена
сазнања која ће им сигурно помоћи у њиховом даљем студирању.
Такође је изразио захвалност Влади Краљевине Норвешке, која је донирала
финансијска средства за одржавање јавне трибине, те представницима ОЕБС-а, Штаба
НАТО-а у БиХ, УСАИД ПСП у БиХ, који су учествовали у њеној организацији.
Захвалио је и представницима медија који су пропратили ову јавну трибину.
II

Друга јавна трибина одржана је 10. 12. 2009. године на Металуршком
факултету у Зеници

Јавна трибина одржана је у сарадњи с Правним факултетом у Зеници.
Из Комисије, јавној трибини су присуствовали: Мирко Околић, Шемсудин
Мехмедовић, Славко Јовичић, Хилмо Неимарлија и Хазим Ранчић.
Модератор јавне трибине био је Кристијан Хаупт, директор УСАИД ПСП у БиХ.
Скупу се у име Универзитета у Зеници обратио Сафет Брдаревић, замјеник
ректора. Поздравио је одржавање јавне трибине и изразио задовољство што је
Комисија изабрала Зеницу за њено одржавање. Зажелио је учесницима да се угодно
осјећају.
У име Комисије, предсједавајући Мирко Околић поздравио је све учесника
јавне трибине.
Након уводних обраћања отворена је расправа према програму јавне трибине.
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Тема: " Надзор над обавјештајно-безбједносним службама"
Представник Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ Зоран Вукадиновић
говорио је о значају реформе обавјештајно-безбједносног сектора у транзицијским
земљама у које спада и БиХ. Рекао је да су створене нове службе којима су прецизно
дефинисани задаци а најважнији су заштита уставног поретка. Посебно је истакао
значај ових служби које треба да иду у корак са савременим службама. Истакао је да су
развијени демократски механизми контроле те да немају алтернативу јер спречавају
злоупотребу и повреду људских права. Затим је упознао присутне са надлежностима и
задацима ОБАБиХ.
Затим је презентацију поднио Муниб Исаковић, шеф Одјела за заштиту тајних
података у Министарству безбједности БиХ. Упознао је учеснике с радом
Министарства безбједности БиХ, а посебно се осврнуо на одредбе Закона о заштити
тајних података.
О теми демократског надзора обавјештајно-безбједносних служби говорио је
Мирко Околић, предсједавајући Комисије.
У наставку је услиједила расправа и постављање питања студената на која су
одговарали подносиоци презентација и чланови Комисије.
III

Трећа јавна трибина одржана 17. 12. 2009. године у Парламентарној
скупштини БиХ у Сарајеву

Јавној трибини присуствовали су чланови Комисије: Мирко Околић, Шемсудин
Мехмедовић, Славко Јовичић, Зоран Копривица и Хазим Ранчић.
Присуствовао је и Јан Брату, амбасадор Краљевине Норвешке у БиХ.
Модератор јавне трибине био је Кристијан Хаупт, директор УСАИД ПСП у БиХ.
Након поздравних ријечи предсједавајућег Комисије, учесницима се обратио Јан
Брату, амбасадор Краљевине Норвешке у БиХ.
Подржао је рад Комисије и истакао да је она радила на афирмацији парламентарног
надзора. Рекао је да, из искуства Краљевине Норвешке, чврсто вјерује да је парламентарни
надзор једно од кључних питања. ''Веома ми је драго што је Комисија остварила значајан
напредак'', рекао је амбасадор. Нагласио је да сарадња Комисије треба да буде настављења
и са другим агенцијама. Међусобна сарадња институција у области безбједности представља
предуслов за њихов успјешан рад.
Неопходно је да грађани стекну повјерење у рад безбједносних агенција те да оне
треба да буду у њиховој служби. Агенције за свој рад треба да добију смјернице од
Парламента. Честитао је Комисија на успјешном раду и зажелио да наставе тим путем и
имаће подршку Краљевине Норвешке.
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Такође, учесницима се обратио и Јасмин Ахић, у име Факултета криминалистичких
наука у Сарајеву. Захвалио је Комисији што је позвала професоре и студенте овог
факултета да учествују на јавној трибини.
Након уводних обраћања обављена је расправа према програму јавне трибине.
Тема: "Надзор над обавјештајно-безбједносним службама"
Јасмин Ахић је изнио презентацију. Нагласио је да је безбједност системска
дјелатност. Изолација у овим службама није дозвољена.
У име Министарства безбједности БиХ, презентацију је имао Муниб Исаковић,
шеф Одјела за заштиту тајних података. Упознао је учеснике са радом Министарства
безбједности БиХ. Посебно се осврнуо на одредбе Закона о заштити тајних података.
Нагласио је да је Министарство у свом раду имало добру сарадњу са Комисијом.
У наставку семинара услиједила је расправа и постављање питања студената на
која су одговарали подносиоци презентација и чланови Комисије.
На крају, предсједавајући је захвалио присутнима на учешћу у јавној трибини.
Рекао је да је сигуран да су стекли нова сазнања о раду Комисије и парламентарном
надзору над безбједносним агенцијама, те да је потребно ширити знања у овој области,
едуковати се и користити информације државних институција, како би ушли у живу
материју парламентарног надзора.
Комисија је за свој рад добила похвале међународних представника те сатисфакцију да
убудуће ради још боље.
Достављено:
-Комисији,
- а/а
Предсједавајући Комисије
мр Мирко Околић
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