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ЧЛАНОВИМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДБРАНУ И БЕЗБЈЕДНОСТ

ИНФОРМАЦИЈА О БИЛАТЕРАЛНОЈ ПОСЈЕТИ ИНСТИТУЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ
СЛОВЕНИЈЕ, 24. и 25. 09. 2009.
Веза, акт број: 03/1,03/11-05-332/09
У складу са Оријентационим планом активности за 2009. годину, делегација Заједничке
комисије за одбрану и безбједност БиХ је 24. и 25. 09. 2009. године боравила у билатералној
посјети институцијама Републике Словеније. Посјета је реализована уз подршку Одјела за
безбједносну сарадњу Мисије ОЕБС-а у БиХ.
У

делегацији

Заједничке

комисије

били

су:

Шефик

Џаферовић,

први

замјеник

предсједавајућег Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ, Јозо Крижановић и
Мирко Околић, чланови Комисије, Јовица Катић, стручни сарадник у Заједничкој комисији.
У посјети су били

и Јасна Драгичевић и Шејла Бегташевић, представници Одјела за

безбједносну сарадњу Мисије ОЕБС-а у БиХ.
24. 09. 2009.
Први дан чланови Заједничке комисије посјетили су Државни збор Републике Словеније,
Министарство одбране, те Генералштаб Оружаних снага Републике Словеније.
Приликом посјете Државним збору, делегацију Заједничке комисије најприје је угостио
замјеник предсједника Државног збора, господин Вајс Клавор. Током разговора са
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г. Клавором, чланови Заједничке комисије упознати су са организационом структуром
Државног збора Републике Словеније и начином његовог функционисања. Разговарано је о
привредној сарадњи Босне и Херцеговине и Словеније, која је оцијењена изузетно добром,
као и о настојањима Републике Словеније да помогне Босни и Херцеговини на њеном путу
ка европским и евроатлантским интеграцијама. За вријеме разговора представници
Заједничке комисије упутили су молбу г. Клавору да представници Републике Словеније у
институцијама ЕУ својим

ауторитетом

помогну

Босни

и Херцеговини

на

путу

либерализације визног режима за њене грађане.
Након тога чланови Заједничке комисије су се сусрели са предсједавајућим Одбора за
одбрану Државног збора, г. Јожефом Јеровшеком, и предсједавајућом Одбора за послове ЕУ,
госпођом Дарјом Лавтижар Беблер. На овом састанку чланови Заједничке комисије су
упознати са структуром, надлежностима, те досадашњим радом и резултатима ових одбора,
затим о дјеловању Словеније унутар НАТО-а и ЕУ, те укупним искуствима Републике
Словеније по питању животног стандарда њених грађана унутар ЕУ. Представници ових
одбора Државног збора, с друге стране, упознати су са надлежностима рада Заједничке
комисије, актерима безбједносног сектора у БиХ, структуром Оружаних снага БиХ и
законодавством које регулише ову област, као и улогом коју Високи представник у БиХ има
у консолидацији норматива у овој области, те са тренутном ситуацијом у којој се БиХ налази
на путу ка НАТО-у и ЕУ. Разговарано је још и о сарадњи позиције и опозиције у Државном
збору кад је ријеч о дневнополитичким питањима значајним за институције власти
Републике Словеније, затим искуствима Одбора за одбрану Државног збора по питању
доношења буџета, именовању на генералске позиције у Оружаним снагама Словеније,
односу овог одбора са Министарством одбране, те учешћу Оружаних снага Републике
Словеније у оквиру мисија НАТО-а у иностранству, са посебним освртом на мисију АЛТЕА
у БиХ. Том приликом истакнуто је да ће у наредном периоду бити додатно смањен број
припадника ОС Словеније у овој мисији. Оцијењено је да је изузетно важно да сва осјетљива
питања, па тако и војна, буду под демократским надзором парламента. Делегација БиХ се
захвалила на цјелокупном досадашњем ангажману ОС Словеније коју су оне имале на
очувању мира у БиХ током посљедњих 12 година, те и овим путем замолила представнике
Државног збора да у складу са својим могућностима помогну Босни и Херцеговини на
њеном путу ка европским и евроатлантским интеграцијама, наглашавајући да ће приступање
земаља западног Балкана овим интеграцијама сигурно утицати на побољшање свеукупне
политичке ситуацију у региону Југоисточне Европе.
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Шефик Џаферовић, замјеник предсједавајућег Заједничке комисије за одбрану и безбједност
БиХ, након завршетка овог састанка, уручио је предсједнику Одбора за одбрану Државног
збора Републике Словеније господину Јожефу Јеровшеку поклон - Знак ПСБиХ у раму.
Након тога чланови Заједничке комисије састали су се са предсједавајућим Комисије за
надзор над радом обавјештајно-безбједносних служби, Звонком Черначем, те члановима ове
комисије, Винком Горенаком и Гвидом Крес. Чланови ове комисије презентовали су њену
структуру, установљену на основу Закона о парламентарном надзору, затим састав Комисије,
однос позиције и опозиције унутар Комисије, те однос ове комисије према јавности. С друге
стране, чланови Заједничке комисије упознали су представнике овог одбора са структуром,
саставом и надлежностима Комисије, као и са организацијом рада и дјеловањем Заједничке
безбједносно-обавјештајне комисије за надзор над радом ОБАБиХ, која спроводи
парламентарни надзор над обавјештајно-безбједносним сектором у БиХ, те појаснили
основне постулате организационе структуре ове агенције. Наглашено је да је Босна и
Херцеговина досадашњим измјенама законодавства из ове области учинила значајан искорак
ка усаглашавању законских прописа са законодавством ЕУ, те наведено да је у току
процедура доношења Закона о парламентарном надзору, чиме би процес приближавања БиХ
Европској унији у овом сегменту био заокружен. Током састанка размијењена су досадашња
искуства Босне и Херцеговине и Словеније у вези с питањем заштите тајних података,
безбједносних провјера чланова парламента и других изабраних и именованих званичника с
циљем приступа тајним подацима, именовања директора обавјештајно-безбједносних
агенција, затим односа и сарадње ових комисија са војно-обавјештајним структурама, као и
питањем законитог пресретања телекомуникација, те транспарентности информација које
агенције које се баве обавјештајно-безбједносним пословима дају представницима медија.
Чланови Заједничке комисије су затим посјетили Министарство одбране Републике
Словеније, гдје их је примила др Љубица Јелушич, министар одбране Републике Словеније.
Осим др Љубице Јелушич, у име Министарства одбране Републике Словеније састанку су
присуствовали: Јерица Павишич, Алеш Мишмаш, Аљоша Селан, Милош Бизјак, Златко
Веховар и Дамир Чрнчец. Током састанка, члановима Заједничке комисије презентоване су
три теме:
1. Двострано учествовање на одбрамбеном и војном пољу и области безбједности пред
природним и другим несрећама;
2. Безбједносна служба Оружаних снага Републике Словеније, те
3. Одбрамбено планирање финансијских ресурса.
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Чланови Заједничке комисије захвалили су др Љубици Јелушић, министру одбране
Републике Словеније, на досадашњем ангажману војника ове земље у оквиру мисије АЛТЕА
у БиХ, те изразили наду да ће Словенија, као пуноправна чланица ЕУ и НАТО-а, наставити
пружати подршку нашој земљи на путу ка овим интеграцијама. Представници Министарства
одбране су се, пак, захвалили и честитали Босни и Херцеговини на успјешно организованој
војној вјежби НАТО-а „Здружени напор“, која је недавно окончана у Бањој Луци,
наглашавајући да је наша земља организационо испунила сва очекивања НАТО-а. Током
састанка делегације су још разговарале о учешћу мисија ове двије земље у мисији ИСАФ у
Авганистану, регионалној сарадњи на војном и безбједносном пољу, те о реформским
процесима у БиХ насталим спровођењем Програма транзиције и збрињавања персонала
Министарства одбране и Оружаних снага БиХ „Перспектива“ и искуствима Републике
Словеније о овом питању. Наведено је и да је Министарство одбране Републике Словеније у
сарадњи са Министарством безбједности БиХ припремило заједнички документ којим ће ове
двије земље регулисати питање заштите од природних и других елементарних непогода, те
изразили наду да ће ресорни министри што прије потписати ове међународне уговоре.
Шефик Џаферовић, замјеник предсједавајућег Заједничке комисије, по завршетку овог
састанка уручио је др Љубици Јелушић, министру одбране Републике Словеније, поклон Знак ПСБиХ у раму, а др Љубица Јелушич уручила је члановима делегације БиХ брончани
новчић с грбом Републике Словеније и потписом министра одбране.
Чланови Заједничке комисије састали су се са начелником Генералштаба Оружаних снага
Републике Словеније, генерал-мајором Алојзом Штајнером. Осим начелника Генералштаба,
састанку су присуствовали и потпуковник Зоран Вубич и потпуковник Мојца Пешец.
Представници Генералштаба ОС Републике Словеније упознали су чланове Заједничке
комисије са структуром, обимом и формацијом словеначке војске, представили финансијски
оквир за њено дјеловање, апострофирали међународне операције и мисије, те их упознали са
системом цивилног надзора над Оружаним снагама. Истакли су да су кључне елементе у
транзицији словеначке војске представљали одлука о независности Републике Словеније,
затим реорганизација припадника ОС Словеније којом је број професионалних војних лица у
2003. редуциран са 76.000 на 26.000 лица, затим приступање Републике Словеније Европској
унији и НАТО-у 2004. године. Након тога спроведена је даља реорганизација војске у смислу
професионалне интеграције, тако да данас ОС Словеније имају 10.000 војника. Чланови
Заједничке комисије упознали су своје домаћине с путем Босне и Херцеговине ка
интеграцијама у НАТО, истичући да је Предсједништво БиХ на том путу поднијело захтјев
за приступање наше земље МАП-у, те нагласили потребу што скоријег приступања свих
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земаља западног Балкана евроатлантским интеграцијама, јер би тиме дошло до побољшања
односа у цијелом региону.
25. 09. 2009.
Други дан чланови Заједничке комисије посјетили су Министарство унутрашњих послова
Републике Словеније, гдје их је примила Татјана Бобнар, замјеник генералног директора
полиције. У име МУП-а Републике Словеније, састанку су присусвовали и Марко Гашпелин,
помоћник директора униформисане полиције, Роберт Черепинко, помоћник директора
криминалистичке полиције, те Хелена Јагодиц, секретар Министарства. Чланови Заједничке
комисије су током овог састанка упознати са одређеним бројем заједничких пројеката
словеначке полиције и МУП-а, од чега је свакако највећи пројекат оснивање Националне
иистраживачке канцеларије Словеније, која ће почети радити почетком наредне године, а
која ће својом организацијом и дјеловањем бити уређена по узору на Федерални истражни
биро (ФБИ) Сједињених Америчких Држава. Ова институција радиће у оквиру
криминалистичке полиције и биће потпуно независна. Представници МУП-а Словеније
надаље су истакли висок проценат расвијетљености укупног броја кривичних дјела, при чему
на раскринкавање тешких кривичних дјела отпада чак 90%, док на остала кривична дјела,
углавном привредног карактера, отпада око 50%. Разговарано је још и о организацији управе
криминалистичке и униформисане полиције, њиховој међусобној сарадњи и дјеловању,
дјеловању словеначке граничне полиције, затим поступку реорганизације словеначке
полиције, утицајима Лисабонског уговора на дјеловање и рад полицијских органа у
Републици Словенији, законима којима су регулисана полицијска овлашћења, прије свега
Кривичним законом и Законом о кривичном поступку, те сарадњи МУП-а и полиције са
Државним збором и надлежним одборима који спроводе парламентарни надзор над радом
ових тијела. Током разговора посебан значај је дат искуству Републике Словеније у вези с
питањем одузимања имовине стечене нелегалним путем, са освртом на оснивање посебне
агенције која би управљала оваквом имовином до завршетка судског поступка, приликом
чега је наведено да су државни званичници Републике Словеније упознати са искуствима
земаља које имају такву агенцију, али да Словенија нема овакву институцију, те да се унутар
владиних и парламентарних кругова али и у цјелокупној јавности води расправа о
могућности њеног оснивања. Овако комплексном питању дат је посебан значај, с обзиром да
организовани криминал све више постаје свјетски проблем који је јачи и од саме државе и
њених апарата.
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Након састанка у Министарству унутрашњих послова, чланови Заједничке комисије
присуствовали су радном ручку са члановима парламентарне групе пријатељства са Босном
и Херцеговином. Замјеник предсједавајућег Заједничке комисије овом приликом је захвалио
свим представницима Државног збора Републике Словеније на гостопримству и позвао их да
у што скорије вријеме дођу у узвратну посјету Парламентарној скупштини БиХ и
Заједничкој комисији за одбрану и безбједност БиХ.
Први замјеник предсједавајућег
Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
Шефик Џаферовић

