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ИЗВЈЕШТАЈ
са састанка Заједничке комисије за надзор над радом ОБАБиХ са Комисијом за
безједност Дома народа и Комисијом за безбједност Представничког дома
Парламента Федерације Босне и Херцеговине
Чланови Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне
агенције БиХ, у складу са Планом рада за 2009. годину, 8. априла 2009. године, у
просторијама Парламентарне скупштине БиХ, одржали су састанак са члановима
Комисије за безбједност Дома народа и Комисије за безбједност Представничког дома
Парламента Федерације Босне и Херцеговине.
У име Заједничке комисије присуствовали су:
1. Мирко Околић, предсједавајући
2. Шемсудин Мехмедови, други замјеник предсједавајућег
3. Зоран Копривица, члан
4. Рудо Видовић, члан
5. Славко Јовичић, члан
6. Драго Љубичић, члан
7. Садка Ђонко, секретар и
8. Предраг Николић, стручни савјетник.
У име Комисије за безбједност Дома народа присуствовали су:
1. Саша Магазиновић, члан
2. Асим Камбер, члан
3. Мика Лешић, члан и
4. Мерима Нишић, секретар
У име Комисије за безбједност Представничког дома присуствовали су:
1. Сеад Јусић, предсједник
2. Мехмед Жилић, члан
3. Хајрудин Механовић, члан
4. Станко Приморац, члан и
5. Сенада Сијерчић, секретар
Предсједавајући Мирко Околић је, у име Комисије, поздравио присутне. Нагласио је
да је Комисија, у складу са Планом рада за 2009. годину, предвидјела ову посјету с
циљем размјене искустава, успостављања сарадње између парламентарних тијела
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задужених за надзор над безбједносним сектором и унапређењем стања у овим
областима у БиХ.
Предсједавајући је информисао присутне о надлежностима Комисије.
Имајући у виду да Комисија спроводи надзор над примјеном Закона о заштити тајних
података на свим нивоима државне организације у Босни и Херцеговини, нагласио је
да би данас требало разговарати о примјени овог закона са аспекта рада обје
комисије.
У име комисија обратили су се: Саша Магазиновић, Мика Лешић, Сеад Јусић, Мехмед
Жилић, Хајрудин Механовић и Станко Приморац.
Подржано је одржавање овог састанка и изражена жеља да се одржавају и убудуће.
Истакнуто је да комисије Парламента Федерације БиХ не спроводе никакав надзор над
институцијама у Федерацији БиХ. Надлежности ових комисија утврђене су пословницима
оба дома Парламента ФБиХ. Наглашено је да се контрола рада безбједносних
институција у Федерацији своди на разматрање извјештаја о раду и статистичких података
служби безбједности на некој од сједница комисија. Такође, истакнуто је да је врло важно
спроводити парламентарни надзор над институцијама безбједности те да је то заједнички
задатак свих нас у борби против свих облика криминала. Било какви проблеми да се
појаве у овим областима у ентитетима, одражавају се на цијелу територију Босне и
Херцеговине. Стога је неопходна сарадња и стална комуникација у области безбједности.
У расправи су учествовали чланови Комисије: Славко Јовичић, Шемсудин
Мехмедовић, Рудо Видовић, Зоран Копривица и Драго Љубичић.
Као један од важних сегмената за безбједност грађана истакнута је политичка
стабилност у БиХ.
Имајући у виду законом утврђене надлежности, те људске и материјално-техничке
капацитете, Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ је најважнија институцију БиХ
за прикупљање информација. У том смислу потребно је стално обучавати особље
ОБАБиХ као и чланове Комисије, имајући у виду да је наша држава у транзицији и да
је очекују велики послови. Босна и Херцеговина дијели судбину осталих земаља када
је у питању економска криза у свијету као и питање организованог криминала,
тероризма, трговине дрогом и др., који могу утицати на безбједност БиХ.
Безбједносне службе су важан инструменат у отклањању безбједносних пријетњи и
њихов рад може значајно допринијети у доношењу квалитетних одлука носилаца
власти у БиХ.
Међусобна сарадња свих институција у области безбједности један је од основних
услова јер су тачне, потпуне и благовремене информације у борби против свих
пријетњи безбједности потребнији него икада до сада.
Након расправе сви учесници састанка сагласили су се да је потребно наставити
сарадњу комисија и убудуће, ради размјене искустава и давања предлога и
мишљења с циљем доприноса да службе безбједности буду у служби грађана.
Предсједавајући Комисије
мр Мирко Околић

