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ИЗВЈЕШТАЈ
са састанка са амбасадором Републике Мађарске
Дана 19. 01. 2009. године у просторијама Заједничке безбједносно-обавјештајне
комисије за надзор над радом ОБАБиХ одржан је састанак са амбасадором Републике
Мађарске у Босни и Херцеговини.
Састанак се реализује у оквиру Плана рада Комисије за 2009. годину.
У име Комисије састанку су присуствовали:
1. Мирко Околић, предсједавајући
2. Божо Рајић, први замјеник
3. Шемсудин Мехмедовић, други замјеник предсједавајућег
4. Садка Ђонко, секретар Комисије
5. Предраг Николић, стручни савјетник
У име Амбасаде Републике Мађарске
1. Имре Варга, амбасадор
2. Атила Лајош, савјетник у Амбасади
Предсједавајући Комисије, Мирко Околић, зажелио је добродошлицу и изразио
задовољство због одржавања овог састанка.
Упознао је амбасадора са радом, надлежностима и активностима Комисије
утврђеним Планом рада за 2009. годину.
Истакао да је овај састанак веома важан за наредну сарадњу Комисије и амбасаде Р.
Мађарске, а посебно зато што је Комисија у Плану рада за 2009. годину предвидјела
посјету институцијама из области обавјештајно-безбједносног сектора као и комисији
Парламента Републике Мађарске која спроводи парламентарни надзор.
Замјеници предсједавајућег Божо Рајић и Шемсудин Мехмедовић такође су се
захвалили амбасадору на овом састанку и констатовали да је Р. Мађарска пријатељ
БиХ.
Амбасадор Имре Варга захвалио се на позиву за овај састанак и нагласио да до сада
није било контаката са Амбасадом те стога ову посјету сматра веома значајном.
Изразио је спремност за наставак даље сарадње.
Упознао је присутне о томе које институције Парламент и Р. Мађарска имају у
области безбједности. Такође, рекао је да постоји спремност чланова ових комисија
за сарадњу и разговор. Понудио је сву потребну помоћ у организацији посјете
комисије Р. Мађарској. Предложио је да Комисија, осим наведених, посјети и
Комисију за спољну политику и одбрану.
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Изразио је жељу да наша држава преброди све проблеме у прикључењу у
евроатланске интеграције јер има све претпоставке за напредак и с тим у вези сматра
да свака држава може бити успјешна, без обзира на компликован систем.
Сматра да ОБАБиХ обавља своје послове врло професионално, а и према
мишљењима других земаља једна је од најбољих институција БиХ. Овакве
институције треба јачати и професионално оспособити, имајући у виду да су изазови
тешки, те да оно што је болно за једне, болно је и за друге.
Такође, нагласио је да је сретан што је Атила Лајош, савјетник у Амбасади, на челу
Twining програма који изводи Влада Мађарске у Министарству безбједности БиХ.
Г. Лајош учествује и у едукацији службеника и успостављању Централног регистра по
свјетским стандардима.
Предсједавајући Комисије захвалио је амбасадору и нагласио да овакви састанци
имају сврху јер се на тај начин размјењују искуства која могу помоћи и Комисији у
даљем раду а и другима.
Предсједавајући Комисије
мр Мирко Околић

