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ИЗВЈЕШТАЈ
са састанка са командантом Штаба НАТО-а у Сарајеву
Дана 02. фебруара 2009. године, у просторијама Заједничке безбједноснообавјештајне комисије за надзор над радом ОБАБиХ, одржан је састанак са Ериком
Сабатом, командантом Штаба НАТО-а у БиХ.
У име Комисије састанку су присуствовали:
1. Мирко Околић, предсједавајући,
2. Шемсудин Мехмедовић, други замјеник предсједавајућег,
3. Садка Ђонко, секретар
4. Сајда Диздаревић, стручни сарадник
У име Штаба НАТО-а присуствовали су:
1. Ерико Сабато, командант Штаба НАТО-а
2. Лејла Диздаревић, политички савјетник,
3. Роxан Максвел, војнополитички савјетник команданта Штаба НАТО-а
Предсједавајући Мирко Околић зажелио је добродошлицу и захвалио се команданту
НАТО-а за ову посјету Комисији.
Информисао је о досадашњем раду, надлежностима и даљим активностима Комисије
утврђеним Планом рада за 2009. годину.
Истакао је да сарадња са НАТО-ом може унаприједити безбједност не само у БиХ
него и у региону. Информисао је да су оба дома Парламентарне скупштине БиХ
једногласно усвојила Закон о измјенама и допунама Закона о Обавјештајнобезбједносној агенцији БиХ и Закон о измјенама и допунама Закона о заштити тајних
података. У изради ових закона учествовали су и представници НАТО-а. Задатак
Комисије је праћење испуњавања обавеза из ова два закона. Информисао је
команданта о организовању Конференције парламентарних тијела за надзор над
радом обавјештајних служби у земљама југоисточне Европе, која ће бити одржана у
Сарајеву, у организацији Комисије, те затражио помоћ НАТО-а у вези с тим. Такође је
упознао да је Комисија Планом рада предвидјела посјету Центру Џорџ Маршал и за
њену реализацији затражио њихову помоћ.
Командант Штаба НАТО-а нагласио је важност рада ове комисије и истакао да је
Штаб НАТО-а у могућности да пружи помоћ БиХ и унутар њених граница и на
регионалном плану. Дјелокруг Комисије веома је важан за НАТО. Напредак вашег
рада мјериће се усклађивањем домаћег законодавства са европским законодавством.
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Безбједност није довољно посматрати само у оквиру једне земље, јер у данашњем
времену јединствен приступ постаје кључан – истакао је г. Сабато.
У вези са одржавањем Конференције, изразио је спремност да помогне у реализацији
њеног одржавања и с тим у вези и помоћ особља НАТО-а.
Предсједавајући Комисије
мр Мирко Околић

