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Члановима Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ:
Шефику Џаферовићу, Винку Зорићу, Драги Калабићу, Мирку Околићу, Јози
Крижановићу, Сулејману Тихићу, Хазиму Ранчићу, Бранку Зрни, Иви Мири Јовићу,
Душанки Мајкић, Слободану Шараби и Адему Хускићу
ПРЕДМЕТ: Информација о састанку представника Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ с представницима Одбора за безбједност Народне скупштине
Републике Српске, Бања Лука, 03. 06. 2009. године
Веза, акт број: 03/1-50-3-614/09
Петар Ђокић, предсједник, Зоран Ђерић, Мира Поповић, Илија Вујичић и Мирослав
Краљевић – чланови Одбора за безбједност Народне скупштине РС (НСРС), примили су
чланове Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ , 3. јуна 2009. године, у згради
НСРС у Бањој Луци.
У име Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (ЗК) састанку су присуствовали:
Бранко Зрно, предсједавајући, Слободан Шараба, замјеник предсједавајућег, Мирко Околић члан Заједничке комисије, Драгица Хинић, секретар, Жељко Грубешић, стручни савјетник и
Јовица Катић, стручни сарадник.
Петар Ђокић, у уводном дијелу, поздравио је чланове Заједничке комисије и изразио своје
посебно задовољство посјетом. Потом је упознао чланове ЗК са:
- активностима Одбора за безбједност НСРС,
- Законом о парламентарном надзору РС који је усвојен 2005. године, а након престанка
рада Комисије за реформу одбране измијењен током 2007. године,
- интересом чланова Одбора за сарадњу са ЗК, гдје посебно значајним сматра потребу
међусобног информисања о питањима из сектора одбране и безбједности,
- значајем одржавања конференције о актуелном стању безбједности, при чему је
Одбор за безбједност НСРС изразио спремност да подржи одржавање наредне
конференције у Бањој Луци. Разлоге за одржавање конференције види у постојању
бројних проблема које треба актуелизирати и дефинисати, као што је Стратегија за
борбу против криминала, корупције, те низ других питања из области безбједности,
- спремношћу чланова Одбора за безбједност за расправу о предлогу закона који воде
БиХ ка ЕУ, посебно оних закона који ће ријешити питања либеларизације визног
режима.
Зоран Ђерић такође је изразио задовољство сусретом чланова ова два парламентарна радна
тијела. Предложио је да се одржи састанак свих парламентарних одбора и комисија у БиХ о
тематици која третира неовлашћено пресретање телекомуникација, гдје је потребно пуно
више едукације за чланове комисија као и транспарентности у информисању јавности.
Иницирао је и разговоре о формирању Грађанског вијећа у којем би били стручњаци из
различитих области, а имали би утицај на неке процесе у којима је потребно чути
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представнике академске заједнице и стручњака, мислећи на слично вијеће које је формирано
у Хрватском сабору.
Бранко Зрно у свом уводном излагању представио је рад ЗК у протеклом периоду и изразио
своје задовољство сусретом с члановима Одбора НСРС.
Посебно се осврнуо на резултате Прве конференције о актуелном стању безбједности у БиХ
која је одржана у децембру 2008. године у Сарајеву. Нагласио је потребу међусобног
информисања и предложио да ЗК у сарадњи с Одбором за безбједност НСРС одрже другу
конференцију о актуелном стању безбједности у Бањој Луци.
Слободан Шараба позвао је чланове Одбора и ЗК на сарадњу, на разговор о предлозима
закона који су од општег интереса, на међусобно информисање и одржавање сусрета који ће
допринијети бољем разумијевању и тиме искључити беспотребне полемике о питањима која
чине живот једноставнијим. Позвао је учеснике састанка да се окрену суштинским
проблемима и пројектима као што су питања рјешавања неперспективних војних локација и
укључивање локалних заједница и ентитетских влада у осмишљавање пројеката који ће
оправдати преузимање тих локација и самим тим корист за све заинтересоване.
Мирко Околић говорио је о нужности припреме Предлога закона о парламентарном надзору
на нивоу БиХ.
Мира Поповић позвала је чланове Одбора и ЗК на сарадњу, размјену искустава и
разумијевање како би што прије били деблокирани програми неопходни за олакшање
свакодневног живота грађана БиХ.
Илија Вујичић је сусрет ЗК и Одбора назвао историјским и потезом људи који желе излазак
из садашње ситуације и зачараног круга од чега нико у БиХ нема користи.
Изражавајући задовољство одржаним састанком и разговорима који су вођени између
чланова ЗК и Одбора за безбједност НСРС, предложени су сљедећи
ЗАКЉУЧЦИ:
1. Потребно је организовати чешће сусрете између радних тијела Парламентарне
скупштине БиХ и Народне скупштине Републике Српске, а с циљем успостављања
боље сарадње и размјене информација о актуелним питањима из сектора одбране и
безбједности.
2. Подржава се одржавање Друге конференције о актуелном стању безбједности у Бањој
Луци, коју би организовала Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ у
сарадњи са Одбором за безбједност НСРС.
3. Чланови ЗК за одбрану и безбједност БиХ и Одбора за безбједност НСРС иницирају
одржавање састанка и семинара свих одбора и комисија на нивоу БиХ, РС, ФБиХ и
Брчко Дистрикта БиХ који се баве питањима одбране и безбједности, као и
полицијских агенција и тијела о теми „Пресретање телекомуникација, законски
основи и улога полицијских агенција и законодавне власти у уређењу те области“.
4. Потребно је иницирати разговоре с надлежнима у Министарству одбране БиХ,
Савјету министара БиХ и Предсједништву БиХ о преузимању неперспективних
војних локација од стране локалних заједница.
5. Потребно је радити на осмишљавању семинара и радионица с циљем едукације
чланова одбора и комисија за одбрану и безбједност о темама које намеће актуелна
ситуација.
Предсједавајући
Заједничке комисије
.
Бранко Зрно

