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Сарајево, 03.11.2015.

ПРЕДМЕТ: Информација о посјети чланова Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ Служби за послове са странцима Министарства
безбједности БиХ, 01.10.2015.

Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (у даљем тексту: ЗК)
посјетили су, 01.10.2015. године, Службу за послове са странцима Министарства
безбједност БиХ.
У делегацији ЗК били су: Сифет Поџић-предсједавајући, Хазим Ранчић, Бариша
Чолак, Ханка Вајзовић, Марио Караматић, чланови ЗК, Љиљана Милићевић –
секретарка, и Жељко Грубешић, стручни савјетник.
Састанку са члановима ЗК у Главном сједишту Службе за послове са странцима
присуствовали су: Изет Низам-замјеник директора, те његови најближи сарадници из
управе: Мишо Ћавар, Раде Ковач, Иво Рамљак и Даниал Ганић.
Ова радна посјета је обављена у складу са Годишњим планом рада за 2015. годину те у
склопу припреме 5. безбједносне конференције која ће у организацији Заједничке
комисије за одбрану и безбједност БиХ бити одржана 4. и 5. новембра 2015. године.
Замјеник директора Службе за послове са странцима Изет Низам са сарадницима
информисао је чланове Заједничке комисије о актуелном стању у Служби.
Истакао је проблем са недостатком кадра јер од систематизованих 310 радних мјеста
тренутно је попуњено 227. У БиХ има 8680 лица са статусом привременог боравка. У
Имиграционом центру може бити смјештено највише 120 лица.
Посебно су вођени разговори о актуелној мигрантској кризи, капацитетима Службе и
спремности њених структура да одговоре изазовима које је мигрантска криза
проузроковала у региону и шире. Изет Низам и његови сарадници презентовали су
могуће правце уласка избјеглица у БиХ као и потенцијалне капацитете за њихов
смјештај. Истакли су и значај добре сарадње са сусједним земљама и њиховим
надлежним и комплементарним службама.
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У разговору са челним људима Службе за послове са странцима чланови Заједничке
комисије могли су се увјерити у озбиљан приступ Службе и других надлежних
институција БиХ рјешавању проблема које производи мигрантска криза. У вези с тим,
разговарано је о безбједносном и хуманитарном аспекту кризе с којом би се наша
држава евентуално могла суочити.
Остаје и даље проблем појединачних злоупотреба визног режима, на што је Служба
врло брзо реаговала. Разговарало се и о улози Координационог тијела Савјета
министара БиХ за управљање актуелном мигрантском кризом као и о координацији
рада полицијских и безбједносних агенција, оних из састава Министарства
безбједности БиХ, као и сарадњи са надлежним ентитетским и кантоналним МУПовима.
Од челних људи Службе за послове са странцима чланови Заједничке комисије добили
су увјеравања да се врло озбиљно прати сваки детаљ у вези са мигрантском кризом, те
да сви субјекти у сектору безбједности међусобно сарађују с циљем изналажења
адекватних рјешења.
Предсједавајући Заједничке комисије
Сифет Поџић
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