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ИЗВЈЕШТАЈ
о посјети Комисије Министарству безбједности Босне и Херцеговине
Чланови Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције
БиХ су, 19. фебруара 2009. године, у складу са Планом рада за 2009. годину,
посјетили Министарство безбједности Босне и Херцеговине.
Чланове Комисије примио је Тарик Садовић, министар безбједности са сарадницима:
Единoм Јахићем, шефом Кабинета министра, Минибом Исаковићем, шефом Одјела за
прописе и дозволе, Мујом Ранчићем, стручним сарадником, и Ирином Неуман, вишим
референтом за евиденцију.
У делегацији Комисије били су:
1. Мирко Околић, предсједавајући
2. Хазим Ранчић, члан
3. Зоран Копривица, члан
4. Славко Јовичић, члан
5. Садка Ђонко, секретар
6. Предраг Николић, стручни савјетник и
7. Сајда Диздаревић, стручни сарадник.
Предсједавајући Мирко Околић упознао је присутне да је ова посјета предвиђена
Планом рада Комисије у 2009. години. Истакао је да је сарадња Министарства
безбједности и Комисије у протеклом периоду била добра и да је треба наставити.
Сарадња је неопходна ако се има у виду да је Комисија надлежна за спровођење
надзора над примјеном Закона о заштити тајних података на свим нивоима државне
организације, а Министарство безбједности БиХ, уз остало, надзире спровођење овог
закона.
Министар безбједности Тарик Садовић изразио је задовољство посјетом чланова
Комисије.
Истакао је да су запослени у Министарству изнијели огроман терет до оснивања
Сектора за заштиту тајних података. Његовим успостављањем Министарство је
оспособљено за извршавање сложених задатака као државни безбједносни орган. То
се прије свега односи на израду и доношење правних прописа у складу са Законом
о заштити тајних података. Такође, завршени су послови опремања просторија
Сектора за заштиту тајних података, у складу са највишим стандардима НАТО-а. То
се прије свега односи на уређење Централног регистра за заштиту тајних података.
Што се тиче кадровске попуњености, Сектор још увијек није попуњен према
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систематизацији радних мјеста. Запослени су оспособљени за обављање задатака,
а међуљудски односи су добри.
Запослени у Сектору били су обухваћени tvinning пројектом едукације и посјетама
неким институцијама других држава с циљем стицања знања и искустава. Tvinning
пројекат едукације и опремања Сектора реализован је уз помоћ Републике Мађарске.
Министар се захвалио на овој помоћи Републици Мађарској и изразио жељу за
наставком овог програма. Нагласио је потребу сталне едукације запослених у
Министарству имајући у виду обавезе које Босна и Херцеговина треба да испуни у
погледу заштите тајних података прије прикључења НАТО-у и уласка у ЕУ.
С циљем праћења спровођења и примјене Закона о заштити тајних података, Сектор
је предузео активности на цијелој територији Босне и Херцеговине те посјетио
одређене институције. Нагласио је да сарадња са Комисијом треба да буде стална и
овом министарству је потребна подршка Комисије а све с циљем подизања укупне
безбједности у БиХ.
Након тога презентован је рад Министарства.
Након презентације чланови Комисије су истакли да је Сектор за заштиту тајних
података Министарства безбједности БиХ један од најуспјешнијих служби. Потребно
га је промовисати и упознати јавност с његовим радом и постигнутим резултатима.
То ће бити признање и подстицај запосленим да још боље обављају задате послове.

Предсједавајући Комисије
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