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IZVJEŠĆE
sa sastanka s veleposlanikom Republike Mađarske
Dana 19. 1. 2009. godine, u prostorijama Zajedničkog sigurnosno-obavještajnog
povjerenstva za nadzor nad radom OSABiH, održan je sastanak s veleposlanikom Republike
Mađarske u Bosni i Hercegovini.
Sastanak je realiziran prema Radnom planu Povjerenstva za 2009. godinu.
Iz Povjerenstva sastanku su nazočili:
1. Mirko Okolić, predsjedatelj
2. Božo Rajić, prvi zamjenik predsjedatelja
3. Šemsudin Mehmedović, drugi zamjenik predsjedatelja
4. Sadka Đonko, tajnica
5. Predrag Nikolić, stručni savjetnik.
Iz Veleposlanstva Republike Mađarske nazočili su:
1. Imre Varga, veleposlanik
2. Atila Lajos, savjetnik u Veleposlanstvu.
Predsjedatelj Povjerenstva, Mirko Okolić, zaželio je dobrodošlicu i izrazio zadovoljstvo
zbog upriličenja ovoga sastanka.
Upoznao je veleposlanika s radom, nadležnostima te aktivnostima Povjerenstva utvrđenim
Radnim planom za 2009. godinu.
Ocijenio je ovaj sastanak veoma važnim za buduću suradnju Povjerenstva i Veleposlanstva
R. Mađarske, a posebice što je Povjerenstvo Radnim planom za 2009. godinu predvidjelo
posjet institucijama iz područja obavještajno-sigurnosnog sektora, kao i povjerenstvu koje
provodi parlamentarni nadzor.
Zamjenici predsjedatelja Božo Rajić i Šemsudin Mehmedović također su se zahvalili
veleposlaniku na ovom sastanku i konstatirali da je R. Mađarska prijatelj BiH.
Veleposlanik Imre Varga zahvalio se na pozivu za sastanak naglasivši kako do sada nije
bilo kontakata s Veleposlanstvom i stoga ovaj posjet smatra veoma značajnim, izražavajući
spremnost za nastavak suradnje.
Upoznao je nazočne s institucijama Parlamenta i R. Mađarska koje imaju u području
sigurnosti. Također, članovi ovih povjerenstava izrazili su spremnost za suradnju i razgovor.
Ponudio je svaku potrebnu pomoć u organiziranju posjeta povjerensatva R. Mađarskloj.
Predložio je da uz navedena povjerenstva, Povjerenstvo posjeti i Povjerenstvo za vanjsku
politiku i obranu Parlamnenta R. Mađarske.
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Izrazio je želju da naša država prebrodi sve probleme koje se tiču priključenja u euroatlanske integracije, jer ima sve pretpostavke za napredak i u vezi s tim smatra da svaka
država može biti uspješna unatoč kompliciranom sustavu.
Cijeni da OSABiH obavlja svoje poslove profesionalno, a prema mišljenjima drugih zemalja,
ona je jedna od najboljih institucija BiH. Ovakve je institucije potrebno jačati i profesionalno
osposobiti imajući u vidu težinu izazova, jer što je bolno za jedne - to je bolno i za druge.
Naglasio je kako je sretan što je Atila Lajos, savjetnik u Veleposlanstvu, na čelu twinig
projekta koji izvodi Vlada Mađarske u Ministarstvu sigurnosti BiH, te na taj način sudjeluje u
obuci službenika i uspostavi Središnjeg registra po svjetskim standardima.
Predsjedatelj Povjerenstva zahvalio se veleposlaniku te naglasio da ovakvi sastanci imaju
svoje svrhu, jer se na taj način razmjenjuju iskustava koja mogu pomoći i u daljnjem radu
Povjerenstva i drugima.
Predsjedatelj Povjerenstva
Mr. Mirko Okolić

