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Сарајево, 15. 05. 2018.

ПРЕДМЕТ: Информација са обављене радне посјете Главном сједишту Службе за
послове са странцима, Сарајево, 14. 02. 2018. године
Дана 14. 02. 2018. године чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
посјетили су Главно сједиште Службе за послове са странцима Министарства
безбједности БиХ.
У делегацији Заједничке комисије били су: Сифет Поџић, предсједавајући, Борислав
Бојић и Борјана Кришто, замјеници предсједавајућег, и Бариша Чолак члан Заједничке
комисије.
Састанку са члановима Заједничке комисије у Главном сједишту Службе за послове са
странцима присуствовали су: Слободан Ујић, директор, Мирсад Бузар, замјеник
директора, Гренко Араповић, помоћник директора, те њихови најближи сарадници из
менаџмента.
Ова радна посјета је обављена у складу са Годишњим планом рада за 2018. годину.
Посебно се разговарало о тренутним активностима Службе, актуелним проблемима са
повећањем броја илегалних миграната, покушајима нелегалног преласка границе
Босне и Херцеговине, капацитетима Службе и спремности њених структура да
одговоре изазовима које узрокује повећан број миграната и илегалних прелазака.
Директор Ујић и његови сарадници су презентовали садашње проблеме и правце који
су евидентирани као најчешћи и најфреквентнији за улазак илегалних миграната као и
потенцијалне капацитете за њихов смјештај. Истакли су и значај добре сарадње са
безбједносним и полицијским агенцијама у Босни и Херцеговини те са сусједним
земљама и њиховим надлежним и комплементарним службама.
У разговору са челним људима Службе за послове са странцима чланови Заједничке
комисије били су у прилици да се увјере у озбиљан приступ Службе и других
надлежних институција БиХ проблемима које производи повећан број илегалних
миграната.
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У вези с тим, разговарано је о безбједносном и хуманитарном аспекту кризе, с којом би
се наша држава евентуално могла суочити.
Након састанка је закључено да надлежне службе и Служба са послове са странцима
успјешно и крајње одговорно управљају миграцијама. Указано је на чињеницу да је
потребно континуирано попуњавати Службу адекватним кадровима, као и да је
потребно разумијевање Савјета министара БиХ у смислу финансијске подршке, у
дијелу средстава која се троше везано за повећан број нелегалних миграната.
Садашња средства, планирана у буџету за ту намјену, нису довољна.
Чланови Заједничке комисије су током посјете изразили подршку раду Службе за
послове са странцима, а мишљења су да је потребна сагласност Савјета министара БиХ
за неопходну кадровску попуну по теренским центрима као и да треба додатно
финансијски подржати рад Службе за послове са странцима, а све с циљем њиховог
ефикасног одговора на безбједносне изазове који су из дана у дан сложенији и
захтјевнији.
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