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ИЗВЈЕШТАЈ
о раду Заједничке безбједносно-обавјештајне комисије за надзор над радом
Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине у 2008. години
I - Уводне напомене
Надлежности Заједничке безбједносно-обавјештајне комисије за надзор над радом
Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Комисија)
утврђене су у одредбама Закона о Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ, Закона о
заштити тајних података и пословницима оба дома Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине.
У извјештајном периоду Комисија је своју активност усмјерила на испуњавање
законом утврђених надлежности.
Осим наведених закона, пословника и Плана рада који су били основа за њен рад,
Комисија је имала у виду и принципе ЕУ утврђене одредбама Европске безбједносне
политике (ЕСДП) и заједничке спољне и безбједносне политике (ЦФСП) као и стандарде
НАТО-а које Босна и Херцеговина треба да испуни на путу евроатлантских интеграција, а
нарочито у погледу демократске контроле над обавјештајно-безбједносним сектором.
Такође, у извјештајном периоду Комисија је имала у виду и обавезе које проистичу из
споразума које је Босна и Херцеговина потписала или им приступила.
Током извјештајног периода Комисија је своје активности настојала усагласити са
законом утврђеним одговорностима и са пуним правом може се рећи да је утврдила свој
начин рада предузимајући и самостално иницијативе за рализацију њених надлежности.
Посебно треба истаћи да су делегације Комисије, приликом посјета другим државама
и њиховим институцијама, Босну и Херцеговину представљале респектабилно и изражавале
њену опредијељеност за улазак у Европску унију и придруживање НАТО-у.
У 2008. години Комисија је одржала девет сједница. Сједницама Комисије
присуствовала је већина чланова. Активним учешћем чланова и давањем одговарајућих
предлога и сугестија, Комисија је већину одлука и закључака доносила једногласно.
У складу са наведеним, Комисија је у првој половини 2008. години реализовала
сљедеће активности:
II - Активности Комисије
a) Законодавне активности
Имајући у виду да је на основу раније заузетих ставова Комисија закључила да буде
овлашћени предлагач Предлога закона о измјенама и допунама Закона о Обавјештајно-
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безбједносној агенцији БиХ и Предлога закона о измјенама и допунама Закона о заштити
тајних података, настављена је активност на њиховој изради. Радна група коју је основала
Комисија и коју су чинили представници: Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ,
Министарства безбједности БиХ, Министарства одбране БиХ, ОЕБС-а, НАТО-а, ЕУПМ-а и
ОХР-а, а која је добила задатак да припреми наведене предлоге закона у овом извјештајном
периоду, одржала је пет сједница. Радна група предложила је Комисији Нацрт закона о
измјенама и допунама Закона о Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ и Нацрт закона о
измјенама и допунама Закона о заштити тајних података.
Треба истаћи да је током периода израде ових закона Комисија имала пуну подршку и
представника институција БиХ и представника међународних организација.
Како би наведени закони били усклађени са стандардима НАТО-а и принципима ЕУ,
Комисија је посјетила више држава (Норвешку, Словенију, Њемачку, Словачку Републику) с
циљем упознавања и размјене искустава безбједносних служби у области заштите тајних
података.
Резултат ових посјета и сазнања утицали су на опредјељење Комисије да у поједине
одредбе у измјенама ових закона угради одређене предлоге на одговарајући начин.
То се прје свега односи на одредбе Закона о измјенама и допунама Закона о
Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ којима је регулисана обавеза безбједносних
провјера за чланове Заједничке безбједносно-обавјештајне комисије. Имајући у виду да у
наведеним земљама, као и у другим демократским државама, чланови оваквих или сличних
комисија не пролазе безбједносну провјеру, Комисија се опредијелила да предложи измјену
одредаба у којима је утврђена та обавеза на начин да се за чланове Комисије не врше
безбједносне провјере.
Такође, руковођени искуством наведених држава и других демократских држава када
се ради о приступу тајним подацима, Комисија се опредијелила да предложи измјене
одредаба Закона о заштити тајних података у којима је прописано да чланови
Парламентарне скупштине БиХ немају приступ тајним подацима свих степена тајности без
безбједносне провјере. У том смислу, у Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о
заштити тајних података предложено је да чланови Парламентарне скупштине БиХ имају
приступ тајним подацима свих степена тајности, без безбједносних провјера.
Треба истаћи да је за приступ тајним подацима других држава, међународних или
регионалних организација као што су НАТО и ЕУ потребна безбједносна провјера.
Осим наведених измјена, у Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о заштити
тајних података утврђене су и процедуре издавања безбједносних дозвола предузећима, када
они учествују у активностима које су повјерљиве природе, односно издавање тзв.
индустријске дозволе. Ова област до сада није била регулисана Законом.
Комисија је у складу са Законом о заштити тајних података другостепени орган по
жалбама уложеним на рјешења којима је одбијен захтјев за издавање дозволе за приступ
тајним подацима.
Како је већ наведено, приликом посјета институција наведених држава у области
обавјештајне дјелатности дошло се до сазнања да комисије које имају идентичне
надлежности као Комисија не рјешавају ове жалбе (у неким државама постоје посебне
комисије за рјешавање по овим жалбама). Ово истичемо из разлога што регулисање ове
материје на овај начин није у складу ни са правним системом БиХ. Неспојиво је да тијело
законодавног органа рјешава у управном поступку, имајући у виду и чињеницу да је оно
састављено од представника политичких партија, што је нонсенс.
У вези са наведеним, а у складу са пословницима оба дома Парламентарне скупштине
БиХ, Комисија је упутила у парламентару процедуру Предлог закона о измјенама и
допунама Закона о Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ и Предлог закона о измјенама и
допунама Закона о заштити тајних података. Ови предлози усвојени су на сједницама оба
дома Парламентарне скупштине БиХ, у првом читању.
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б) Разматрање материјала који проистичу из законом
утврђених надлежности
У складу са обавезама које проистичу из одредаба Закона о Обавјештајнобезбједносној агенцији Босне и Херцеговине и Закона о заштити тајних података, Комисија
је разматрала сљедеће материјале:
•
•

•

•

•

•
•

•

Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ је, у складу са закључком Комисије,
доставила Информацију о запосленим лицима у Агенцији са аспекта њихових
безбједносних провјера. С тим у вези усвојен је одговарајући закључак;
У складу са чланом 36. став (4) Закона о заштити тајних података којим је
утврђено да министар безбједности БиХ о издатим дозволама за приступ
тајним подацима мјесечно, а по потреби и чешће, обавјештава Комисију,
разматрано је обавјештење Министарства безбједности БиХ о издатим
безбједносним дозволама. Обавјештење је примљено к знању;
Обавјештење о спроведеном оперативном и техничком надзору у области
заштите тајних података и његовим резултатима у 2007. години и Годишњи
извјештај о спроведеном оперативном и техничком надзору у области заштите
тајних података у 2007/2008. години које је Министарство безбједности БиХ
поднијело у складу са чланом 76. став (2) Закона о заштити тајних података.
Извјештај је примљен к знању;
Извјештај генералног директора Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ о
раду и анализа трошкова ОБАБиХ у 2007. години, који је достављен у складу
са чланом 27. став 2. алинеја 12. Закона Обавјештајно-безбједносној агенцији
Босне и Херцеговине. Извјештај је примљен к знању;
Материјал "Докуменат оквирног буџета за период од 2009. до 2011. и Буџет за
2009. годину Обавјештајно-безбједносне агенцији Босне и Херцеговине ".
Комисија је дала сагласност на пројекте ОБАБиХ за период од 2009. до 2011.
године;
Нацрт одлуке о промјени правног статуса дијела имовине којом располаже
Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ. С тим у вези Комисија је донијела
одговарајуће закључке;
Извјештај о основаним жалбама поднесеним против Обавјештајнобезбједносне агенције БиХ у периоду од 01. јула 2007. до 31. децембра 2007.
године и Извјештај о основаним жалбама у периоду од 01. 01. до 30. 06. 2008.
године. Ивјештаје је у складу са чланом 33. став 1. тачка 6. Закона о ОБАБиХ
поднио је главни инспектор. Комисија је усвојила извјештаје;
Годишњу платформу о обавјештајно-безбједносној политици за 2008. годину.
Одредбом члана 7. став 1. алинеја 5. Закона о Обавјештајно-безбједносној
агенцији БиХ утврђено је да Предсједништво БиХ одобрава Годишњу
платформу обавјештајно-безбједносне политике, Савјет министара БиХ
припрема а Парламентарна скупштина БиХ усваја Платформу.
Годишња платформа је стратешки плански документ који се доноси за текућу
годину. То је основни докуменат који одређује правац за израду годишњег
програма рада и планове за реализацију задатака ОБАБиХ. Да би ОБАБиХ
донијела наведено, требало је овај докуменат доставити на вријеме у
парламентарну процедуру, а што није учињено. Наиме, Годишња платформа
за 2008. годину достављена је са закашњењем, и то у јулу 2008. године.
Комисија је истакла да је Годишња платформа усаглашена са Безбједносном
политиком Босне и Херцеговине и обавезама које БиХ треба да испуни на путу
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•
•
•
•
•

евроатлантских интеграција. Представничком дому и Дому народа
Парламентарне скупштине БиХ предложено је да усвоје Годишњу платформу.
Комисија је подржала Предлог буџета Обавјештајно-безбједносне агенције
Босне и Херцеговине за 2009. годину.
Информација Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине о
инсталирању средстава везе примљена је к знању.
Информација Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине о
безбједносној ситуацији у Босни и Херцеговини примљена је к знању.
Донесен је План рада Комисије за 2008. и 2009. годину.
Извјештај о раду Комисије у 2007. години поднесен је Парламентарној
скупштини БиХ и усвојен у оба дома, без примједаба.

ц) Жалбе на рјешења о одбијању захтјева за издавање безбједносне дозволе
Одредбом члана 45. став (1) Закона о заштити тајних података утврђено је да против
рјешења лица надлежних за издавање дозвола којима је одбијен захтјев за издавање дозволе
за приступ тајним подацима провјеравано лице може у року од 15 дана од дана достављања
рјешења уложити жалбу Комисији. У складу са цитираном законском одредбом, Комисији је
достављено седам жалби.
Да би се о жалбама квалитетно одлучило и заузели коначни ставови у складу са
одредбама пословника оба дома Парламентарне скупштине БиХ, Комисија је основала Радну
групу која ће припремити стручно мишљење о поднесеним жалбама коју су чинили:
представници ОБАБиХ, Министарства безбједности БиХ и Министарства одбране БиХ.
Комисија је донијела одговарајућа рјешења која су у складу са Законом, достављена
лицима надлежним за издавање дозвола за приступ тајним подацима.
д) Представке
Комисији су достављене двије представке а које су се односиле на радноправни
статус. С тим у вези донесени су одговарајући закључци који су упућени надлежним
институцијама и подносиоцима представки.
е) Надлежности које нису реализоване
У складу са Законом о Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ, Комисија је требало
да разматра одређене материјале, али то није учинила јер јој нису достављени од овлашћених
предлагача. То су сљедећи материјали:
1. Годишњи извјештај предсједавајућег Савјета министара БиХ о активностима
Агенције за 2007 годину,
2. Информација предсједавајућег Савјета министара БиХ о закључивању споразума
Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ са агенцијама страних држава и
институцијама страних држава и међународним организацијама у 2007. години и
3. Годишња платформа о Обавјештајно-безбједносној политици за 2009. годину.
У вези са наведеним, истичемо да је Комисија и у Извјештају о раду за 2007. годину
истицала да недостављање наведених законом утврђених материјала не би требало убудуће
толерисати. У вези с тим, недостављање наведених материјала значи онемогућавање
Парламентарној скупштини БиХ а и Комисији да обавља своју функцију парламентарног
надзораm, а посебно недоношење Годишње платформе о Обавјештајно-безбједносној
политици, доводи у питање и оперативни рад ОБАБиХ.
.
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III - Сарадња са комисијама
Сарадња са другим заједничким комисијама Парламентарне скупштине БиХ и
комисијама оба дома није у потпуности успостављена. Неопходно је изграђивати ближу
сарадњу и размјењивати искуства и мишљења са Заједничком комисијом за одбрану и
безбједност, имајући у виду блискост надлежности ових комисија.
Такође, неопходно је успоставити сарадњу и са Заједничком комисијом за европске
интеграције и комисијама за спољне послове оба дома.
IV - Сарадња са предсједавајућим Савјета министара БиХ,
Министарством одбране БиХ и Министарством безбједности БиХ
Имајући у виду законом утврђене надлежности предсједавајућег Савјета министара
БиХ да спроводи надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ и да обезбјеђује
законитост њеног рада, те да је Извршни обавјештајни одбор који чине предсједавајући и
његова два замјеника најодговорнији за оперативно функционисање ОБАБиХ, од велике је
важности успостављање нужне сарадње са Комисијом.
У вези с наведеним, требало је остварити сарадњу са предсједавајућим Савјета
министара БиХ и са Извршним обавјештајним одбором, што није постигнуто.
Сарадња са Министарством одбране БиХ и Министарством безбједности БиХ
огледала се у томе што су ова министарства достављала законом утврђене материјале
Комисији на разматрање.
Имајући у виду надлежности Комисије утврђене Законом о заштити тајних података
да врши надзор над примјеном овог закона од стране институција БиХ, ентитетских и органа
на осталим нивоима државне организације БиХ, а да Министарство безбједности БиХ прати
спровођење овог закона, у наредном периоду потребно је договорити одговарајуће облике
састанака. У одредбама Закона о заштити тајних података утврђено је да су надлежни органи
у Босни и Херцеговини били дужни да у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог
закона усагласе одговарајуће одредбе закона и прописа о спровођењу донесених на основу
њега, нарочито у области означавања тајних података. У вези с тим Комисија ће од
Министарство безбједности БиХ затражити Информацију о спровођењу овог закона.
V - Сарадња са Обавјештајно-безбједносном агенцијом БиХ
Чланом 19. Закона о Обавјештајно-безбједносној агенцији Босне и Херцеговине
утврђено је да Комисија врши надзор над законитошћу рада ОБАБиХ. Ова законска обавеза
је испоштована. Наиме, у спровођењу парламентарног надзора Комисија је тражила
изјашњење од ОБАБиХ када је било потребно заузети одговарајуће ставове о материјалима
који су Комисији достављени од других предлагача, како би квалитетно и одговорно у
складу са законом донијела коначну одлуку.
Сарадња са ОБАБиХ се огледала у томе што је њено руководство активно
учествовало у раду сједница Комисије и с тим у вези дало допринос реализацији њених
активности утврђених Радним планом.
У функцији парламентарног надзора Комисија је посјетила организационе јединице
Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ, и то: сједиште у Сарајеву, Теренски центар у
Бањој Луци, Теренску канцеларију у Мостару и Теренску канцеларију у Брчком. Циљ ових
посјета био је да се Комисија упозна са радом канцеларија и да сагледа стварно стање на
терену, контролу рада те пружање помоћи руководству ОБАБиХ да стручно и одговорно
обавља послове утврђене законом и другим прописима.
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VI - Остале активности
У оквиру реализације Плана рада за 2008. годину, а имајући у виду утврђене
надлежности Комисије, њено опредјељење је стална и трајна стручна едукација чланова
Комисије и службеника Канцеларије секретара.
Едукација се остварује учешћем чланова Комисије на семинарима, курсевима и
студијским путовањима, али и њиховим организовањем с циљем упознавања грађана са
радом Комисије. Посебно наглашавамо да је и опредјељење Комисије организовање ових
семинара с циљем упознавања грађана с њеним радом и с тим у вези рушење баријера и
неповјерења према службама које обављају послове у овим областима.
У вези с тим Комисија је организовала два семинара и један округли стол.
Семинар о теми: ''Заштита тајних података''.
Семинар је одржан у Центру за обуку ОБАБиХ у Бањој Луци. На семинару је било 28
учесника. Осим чланова Комсије, на семинару су учествовали и представници Министарства
одбране БиХ, Министарства безбједности БиХ, ОБАБиХ, НАТО-а и Мисије ОЕБС-а у БиХ.
Циљ овог семинара био је упозвање чланова Комисије и представника безбједносних
институција у БиХ са Законом о заштити тајних података и његовом примјеном.
Семинар о теми: ''Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ у процесу евроатлантских
интеграција''.
Семинар је одржан у хотелу ''Пахуљица'' на Влашићу. На семинару су учествовали
чланови Комисије, представници ОБАБиХ са генералним директором и главним
инспектором на челу, те представници Мисије ОЕБС-а у БиХ. Закључено је да на путу ка
евроатлантским интеграцијама треба успоставити сарадњу између безбједносних
институција и агенција у БиХ те да овакве семинаре треба организовати и убудуће.
Округли сто о теми: ''Медији и парламентарни надзор обавјештајног сектора у БиХ''.
Осим чланова Заједничке комисије, овом скупу присуствовали су и представници средстава
информисања у БиХ, НАТО-а, Мисије ОЕБС-а и представници невладиног сектора. Циљ
одржавања округлог стола било је да се представници медија упознају са надлежностима
Комисије као и о основим појмовима везаним за рад обавјештајних служби и демократског
надзора обавјештајно-безбједносног сектора. Такође, циљ је био и стварање повјерења
грађана у институције парламентарног надзора безбједносно-обавјештајних служби..
Осим наведеног, Канцеларија секретара одржала је више предавања о
парламентарном надзору обавјештајних служби запосленима у области безбједности у
БиХ, и то:
• на семинарима Мисије ОЕБС-а у БиХ - ''Кодекс понашања'', одржаним у Сарајеву
и Бањој Луци,
• полазницима основног обавјештајног курса ОБАБиХ у Центру за обуку ОБАБиХ
у Бањој Луци,
• полазницима војно-обавјештајног курса у Дому ОСБиХ у Сарајеву.
Такође, чланови Комисије и Канцеларије секретара учествовали су појединачно
на више семинара организованих у земљи и иностранству о теми демократског надзора,
безбједности и одбране, управљања државом, европским интеграцијама и сл.
VII - МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ
На основу позитивних искустава у претходној години, Комисија је и у 2008.
години посебну пажњу посветила питањима међународне сарадње.
У вези с тим реализоване су сљедеће активности:
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а) САСТАНАК СА НОВИМ ДИРЕКТОРОМ ОДЈЕЛА ЗА БЕЗБЈЕДНОСНУ САРАДЊУ
МИСИЈЕ ОЕБС-а У БиХ
Одржан је састанак са директором Одјела за безбједносну сарадњу Мисије
ОЕБС-а у БиХ Урлихом Хајдером. Констатовано је да је досадашња сарадња ОЕБС-а и
Заједничке комисије била врло добра те да је убудуће треба наставити и јачати. Такође,
наглашено је да ће Мисија ОЕБС-а и даље подржавати рад Заједничке комисије кроз
организацију студијских путовања, финансирање пропагандног материјала и заједничку
организацију едукативних програма.
б) САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА АМБАСАДЕ САД-а
Са представницима амбасаде САД-а разговарано је о сарадњи Комисије са
одговарајућим комисијама Конгреса САД-а.
Договорено је да ће представници Амбасаде САД-а у Сарајеву предузети
одговарајуће активности с циљем организовања могућих састанака и сарадње са
одговарајућим комисијама.
Такође, представници Амбасаде САД-а изразили су спремност на сарадњу и
дали пуну подршку даљем раду Комисије.
ц) ПОСЈЕТА ШТАБУ НАТО-а у САРАЈЕВУ
Један од предуслова које БиХ треба да испуни на путу ка пријему у НАТО-у и
ЕУ је и успостављање ефикасне цивилне (демократске) контроле над обавјештајнобезбједносним сектором. Чланови Комисије посјетили су Главни штаб НАТО-а у
Сарајеву и разговарали са командантом генералом Вајтманом. Представници НАТО-а
подржали су иницијативу Комисије за успостављање сарадње те изразили пуну подршку
њеном даљем раду и најавили могућност организовања студијске посјете Штабу
НАТО-а у Бриселу.
д) ПОСЈЕТА ПАРЛАМЕНТУ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ
Република Словенија и њени представници имали су значајну улогу у реформи
обавјештајног сектора у БиХ. Закони којима је регулисана ова област у БиХ врло су
слични законима у Словенији, а транзициони период који је Словенија прошла тек стоји
пред БиХ. С тим у вези Заједничка комисија је посјетила Парламент и обавјештајнобезбједносне институције Републике Словеније. На бројним састанцима размијењена су
искуства и изнесени предлози за сарадњу у вези са демократским надзором
обавјештајног сектора.
е) ПРИЈЕМ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ БЕЗБЈЕДНОСНОГ ОРГАНА СЛОВАЧКЕ
У оквиру посјете делегације Словачке Републике Босни и Херцеговини,
Комисија је примила делегацију Државног безбједносног органа Словачке Републике.
Разговарано је о искуствима двију земаља у области заштите тајних података и обавезама
које БиХ треба да испунити на путу евроатлантских интеграција. Договорена је и посјета
Словачкој Републици.
ф) ПОСЈЕТА ШТАБУ И ПАРЛАМЕНТАРНОЈ СКУПШТИНИ НАТО-а (БРИСЕЛ)
У организацији Штаба НАТО-а у БиХ, делегација Комисије посјетила је
сједиште НАТО-а у Бриселу и Команду за операције у Монсу. Разговарано је о обавезама
које БиХ треба да испуни као чланица програма Партнерство за мир и активностима у
оквиру припрема за улазак у НАТО.
г) САСТАНАК СА АМБАСАДОРОМ НОРВЕШКЕ
Комисија је одржала састанак са амбасадором Краљевине Норвешке у БиХ
Њ.е. Јаном Братом. Исказан је значајан интерес Норвешке за реформу обавјештајног
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сектора у БиХ. Амбасадор је укратко упознао Комисију са досадашњом помоћи коју је
Краљевина Норвешке пружила ОБАБиХ, а разговарало се и о резултатима посјете
Комисије Норвешкој у прошлој години. Закључено је да ће се убудуће радити на јачању
сарадње с циљем постизања што ефикаснијег парламентарног надзора.
х) ПОСЈЕТА СЛОВАЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ
У оквиру интерпарламентарне сарадње обављена је посјета Парламенту,
Државном безбједносном органу и Обавјештајној служби Словачке Републике.
Размијењена су искуства из области парламентарног надзора, а посебно о раду Државног
безбједносног органа Словачке. Представници Словачке дали су пуну подршку БиХ у
спровођењу Закона о заштити тајних података те изразили спремност да помогну БиХ у
испуњавању услова за пријем у ЕУ и НАТО.
и) САСТАНАК СА АМБАСАДОРОМ НОРВЕШКЕ У ТЕСЛИЋУ
У Бањи Врућици код Теслића одржан је радни састанак са амбасадором
Краљевине Норвешке у БиХ Њ.е Јаном Братом. На састанку је разговарано о даљој
сарадњи Комисије и Краљевине Норвешке. Амбасадор је изразио нарочито интересовање
за припрему Конференције о надзору обавјештајних служби у БиХ.
ј) САСТАНАК СА ВОЈНО-ПОЛИТИЧКИМ САВЈЕТНИКОМ КОМАНДАНТА НАТО-а
У БиХ
На састанку са војно-политичким савјетником команданта Штаба НАТО-а у
БиХ, г. Роаном Максвелом, разговарало се о досадашњој и будућој сарадњи Комисије и
НАТО-а. Том приликом позитивно је оцијењен рад Комисије и дата пуна подршка НАТОа њеном будућем раду.
Предложени су конкретни облици сарадње у 2009. години, у оквиру чега је и
курс о обавјештајним службама за чланове Комисије у Центру Џорџ Маршал у Њемачкој.
Истичемо да је Комисија имала веома добру сарадњу са међународним
организацијама а посебно са представницима Мисије ОЕБС-а у БиХ, Главним штабом
НАТО- у БиХ и ОХР-ом.
VIII - ОСТАЛО
Осим наведених активности, Комисија је у протеклом периоду у контиуитету
одржавала састанке са представницима државних институција ради праћења стања и
сагледавања стварне ситуације у обавјештајно-безбједносном сектору те у вези с
примјеном Закона о заштити тајних података. Такође, одржавани су и састанци са
представницима међународних институција (ОЕБС-ом, НАТО-ом, ОХР-ом).
У сарадњи са Јединицом за реформу обавјештајног сектора (ИРУ) Мисије
ОЕБС-а у БиХ, Канцеларија секретара сачинила је план активности у 2009. години, у
оквиру чега је и организовање Регионалне конференције парламентарних тијела за
контролу обавјештајног сектора. Пројекат је одобрило Министарство иностраних
послова Краљевине Норвешке и пренос средстава на рачун Парламентарне скупштине
БиХ биће реализован у јануару 2009. године.
Комисија је добила одговарајућу донацију Швајцарске за набавку рачунара и
остале техничке опреме неопходне за рад Комисије.
У сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у БиХ и Штабом НАТО-а у БиХ, Канцеларија
секретара сачинила је предлоге за сарадњу са Мисијом ОЕБС-а у БиХ и Штабом НАТО-а
у БиХ којима су планиране студијске посјете, организовање семинара и израда
пропагандног материјала у 2009. години.
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IX - ОПШТА ОЦЈЕНА И ЗАДАЦИ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД
У складу са наведеним, можемо закључити да је Комисија у извјештајном
периоду постигла значајан напредак на успостављању квалитетног и ефикасног
парламентарног надзора у складу са утврђеном надлежношћу. У раду су примјењивана и
искуства савремених демократских земаља стечених кроз парламентарну сарадњу,
међусобним билатералним посјетама.
Нарочито треба истаћи велики број иницијатива. Комисија је предложила
измјене и допуне Закона о ОБАБиХ и Закона о заштити тајних података, организовала
различите облике семинара те успоставила сарадњу са институцијама БиХ и
међународним организацијама и институцијама.
Комисија је посебно побољшала правне оквире, развила сарадњу са
одговарајућим институцијама БиХ и међунардним институцијама и организацијама,
упознала грађане са својим радом и створила реалну претпоставку за ефикасан
парламентарни надзор.
У 2008. години Комисија није успоставила сарадњу и контакте са Савјетом
министара БиХ. Посебно треба нагласити недостављање законом прописаних материјала
Комисији на разматрање. Узимајући у обзир важност појединих материјала, као што је
Годишња платформа о обавјештајно-безбједносној политици, која представља стратешки
плански документ за рад ОБАБиХ, успостављање ове сарадње мора да буде један од
приоритета у будућем раду Комисије.
Имајући у виду да је Савјет министара БиХ, у складу са Законом о ОБАБиХ,
обавезан да у упути парламентарну процедуру Закон о парламентарном надзору у року
од три мјесеца од дана његовог ступања на снагу, Комисија ће као овлашћени предлагач
иницирати израду овог закона.
У вези с наведним, у наредном периоду потребно је:
• успоставити квалитетну сарадњу са Савјетом министара БиХ с циљем рјешавања
питања недостављања законом утврђених материјала,
• израдити закон о парламентарном надзору у БиХ,
• радити на успостављању боље и ефикасније сарадње свих институција и агенција из
области безбједности у БиХ,
• примјењивати законом утврђене надлежности с циљем стварања ефикаснијег
надзора над ОБАБиХ,
• успоставити бољу сарадњу са медијима, судовима, тужилаштвима, Предсједништвом
БиХ и осталим институцијама у спровођењу демократског надзора,
• наставити информисати грађане о раду Комисије и начинима заштите њихових права
а везано за рад ОБАБиХ,
• побољшати сарадњу са Заједничком комисјом за одбрану и безбједност
Парламентарне скупштине БиХ с циљем рјешавања питања из области надзора од
заједничког интереса,
• јачати међународну сарадњу и размјену искустава у области рада и надзора
обавјештајних служби са демократским земљама,
• одржавати међународни форум за Југоисточну Европу на којем би се убудуће
размјењивала искуства и рјешавала питања из парламентарног надзора у региону,
• успоставити сарадњу парламентарног надзора над радом обавјештајно-безбједносних
служби са државама у сусједству (Србија, Хрватска, Црна Гора),
• пружити неопходну помоћ Министарству безбједности БиХ с циљем досљедног
спровођења Закона о заштити тајних података и Споразума о безбједности
инфрмација са НАТО-ом.
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Саставни дио овог извјештаја су сљедећи прилози:
1.
2.
3.
4.
5.

Преглед појединачног присуства сједницама
Преглед одржаних сједница,
Присуство на сједницама,
Преглед реализације закључака,
Број одржаних сједница.
Предсједавајући Комисије
мр Мирко Околић
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