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ИЗВЈЕШТАЈ
са састанка са амбасадором Републике Бугарске
Дана 22. јануара 2009. године, у просторијама Заједничке безбједносно-обавјештајне
комисије за надзор над радом ОБАБиХ одржан је састанак са амбасадором
Републике Бугарске у Босни и Херцеговини.
У име Комисије састанку су присуствовали:
1. Мирко Околић, предсједавајући,
2. Божо Рајић, први замјеник предсједавајућег,
3. Шемсудин Мехмедовић, други замјеник предсједавајућег
4. Садка Ђонко, секретар
5. Предраг Николић, стручни савјетник
6. Сајда Диздаревић, стручни сарадник
У име Амбасаде Републике Бугарске присуствовали су:
1. Њ.е. Андреј Трански, амбасадор
2. Пламен Станев, замјеник амбасадора
Предсједавајући Мирко Околић зажелио је добродошлицу и захвалио се амбасадору
за ову посјету те истакао интерес за даљу сарадњу Комисије са Амбасадом као и
успостављање сарадње са комисијом из надлежности парламентарног надзора
Парламента Р. Бугарске. У вези с тим, сматра да од тих комисија могу пуно тога
научити и размијенити искуства с обзиром на транзицијски пут који је Р. Бугарска
имала на путу ка пријему у ЕУ а који предстоји и Босни и Херцеговини. Информисао
је да је Комисија у свом Плану рада за 2009. годину предвидјела посјету Парламенту
Р. Бугарске, односно Комисији која спроводи парламентарни надзор у области
обавјештајног сектора као и другим сличним комисијама. Упознао је присутне са
радом и надлежностима Комисије те информисао да је Комисија, као овлашћени
предлагач, упутила у парламентарну процедуру Предлог закона о измјенама и
допунама закона о ОБАБиХ и Предлог закона о измјенама и допунама Закона о
заштити тајних података. Укратко је објаснио на шта се односе предложене измјене
закона.
Амбасадор се захвалио на уприличеној посјети и нагласио да подржава предлог за
сарадњу са амбасадом као и са одговарајућим комисијама Парламента Р. Бугарске.
Рекао је да амбасада може помоћи у организовању ове посјете те да ће се
ангажовати у њеној реализацији. Нагласио је да ће посјета бити веома интересантна
с обзиром да многи не знају много о Босни и Херцеговини и ситуацији у њој. Такође,
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нагласио је да би у оквиру ове посјете Комисија требало да посјети и Комисију за
спољну политику.
Амбасадор је подсјетио да БиХ има пуно сличности са Р. Бугарском, а имајући у виду
историјске чињенице, нема разлога да се сарадња не успостави и у другим
областима.
Предсједавајући и његови замјеници подржали су предлоге амабасадора за
успостављање добрих односа и развијање сарадње и у свим другим областима, с
обзиром на искуства и транзицијски пут Р. Бугарске. Захвалили су се амбасадору и
истакли да овакви сусрети имају своје оправдање у смислу размјене искустава која
могу помоћи у даљем раду Комисије и развијању добрих односа са Р. Бугарском.
Предсједавајући Комисије
мр Мирко Околић

