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IZVJEŠĆE
sa sastanka s veleposlanikom Republike Bugarske
Dana 22. siječnja 2009. godine, u prostorijama Zajedničkog sigurnosno-obavještajnog
povjerenstva za nadzor nad radom OSABiH, održan je sastanak s veleposlanikom
Republike Bugarske u Bosni i Hercegovini.
Iz Povjerenstva sastanku su nazočili:
1. Mirko Okolić, predsjedatelj
2. Božo Rajić, prvi zamjenik predsjedatelja
3. Šemsudin Mehmedović, drugi zamjenik predsjedatelja
4. Sadka Đonko, tajnica
5. Predrag Nikolić, stručni savjetnik
6. Sajda Dizdarević, stručna suradnica.
Iz Veleposlanstva R. Bugarske nazočili su:
1. NJ. E. Andrey Transki, veleposlanik
2. Plamen Stanev, zamjenik veleposlanika.
Predsjedatelj Mirko Okolić zaželio je dobrodošlicu i zahvalio se veleposlaniku na posjetu,
ističući interes za daljnjom suradnjom Povjerenstva s Veleposlanstvom, kao i uspostavom
suradnje s povjerenstvom nadležnim za parlamentarni nadzor. U vezi s tim, cijeni kako od
takvih povjerenstava mogu mnogo toga naučiti i razmijeniti iskustva u pogledu tranzicijskog
puta koji je R. Bugarska prešla tijekom prijema u EU, a koji očekuje i Bosnu i Hercegovinu.
Kazao je da je Povjerenstvo svojim Radnim planom za 2009. godinu predvidjelo posjet
Parlamentu R. Bugarske, odnosno povjerenstvu koje provodi parlamentarni nadzor u
području obavještajnog sektora, kao i drugim sličnim povjerenstvima. Uz to, upoznao je
nazočne s radom i nadležnostima Povjerenstva. Informirao je da je Povjerenstvo, kao
ovlašteni predlagatelj, u pralamentarnu proceduru uputilo Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama zakona o OSABiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti
tajnih podataka. Ukratko je objasnio predložene izmjene zakona.
Veleposlanik se zahvalio na upriličenom posjetu i naglasio da podupire prijedlog za
suradnju s Veleposlanstvom te odgovarajućim povjerenstvima Parlamenta R. Bugarske.
Napomenuo je da Veleposlanstvo može pomoći u organiziranju ovoga posjeta i da će se
angažirati na njegovoj realizaciji. Taj će posjet biti veoma zanimljiv jer mnogi u bugarskim
institucijama ne poznanju stanje u Bosni i Hercegovini. Također, za vrijeme posjeta
Povjerenstvo bi se trebalo sastati i s članovima Povjerenstva za vanjsku politiku
Parlamenta R. Bugarske.
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Veleposlanik je podsjetio na velike sličnosti između BiH i R. Bugarske, a imajući u vidu
povijesne činjenice, nema razloga da suradnja ne bude uspostavljena i u drugim
područjima.
Predsjedatelj Povjerenstva i njegovi zamjenici podržali su prijedloge veleposlanika R.
Bugarske za uspostavom dobrih odnosa i razvojem suradnje u svim drugim područjima, s
obzirom na iskustava i tranzicijski put koji je prešla ova zemlja. Zahvalili su se
veleposlaniku ističući da ovakvi susreti imaju svoje opravdanje u smislu razmjene iskustava
i mogu pomoći kako u daljnjem radu Povjerenstva tako i razvijanju dobrih odnosa s R.
Bugarskom.
Predsjedatelj Povjerenstva
Mr. Mirko Okolić

