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ИЗВЈЕШТАЈ
о посјети Одбору за безбједност Народне скупштине Републике Српске
У складу са Планом рада за 2009. годину, чланови Заједничке комисије за надзор над радом
ОБАБиХ боравили су 3. фебруара 2009. године у радној посјети Одбору за безбједност
Народне скупштине Републике Српске, у Бањој Луци.
У име Заједничке комисије, у посјети су били:
-Мирко Околић, предсједавајући,
-Божо Рајић, први замјеник
-Садик Бахтић, члан
-Рудо Видовић, члан
-Зоран Копривица, члан
-Славко Јовичић, члан
-Садка Ђонко, секретар
-Предраг Николић, стручни савјетник
-Сајда Диздаревић, стручни сарадник
У име Мисије ОЕБС-а у БиХ, у посјети су били:
-Душан Золер, шеф парламентарне секције
-Јасна Драгичевић, правни савјетник
У име Одбора за безбједност Народне скупштине Републике Српске, присуствовали су:
- Петар Ђокић, предсједник Одбора
- Зоран Ђерић, члан
- Нада Тешановић, члан
- Мићо Карановић, члан
- Илија Вељо, члан и
- Драгана Зубић, секретар.
Предсједавајући Мирко Околић поздравио је чланове Одбора те истакао да је Комисија
предвидјела ову посјету Планом рада за 2009. годину. Циљ посјете је успостављање
сарадње и размјена искустава са ентитетским парламентарним тијелима из области
безбједносног сектора.
Затим је информисао присутне о надлежностима Комисије, те нагласио да би, имајући у
виду да Комисија спроводи надзор над примјеном Закона о заштити тајних података на
свим нивоима државне организације у Босни и Херцеговини, требало разговарати и о
примјени овог закона са аспекта рада Комисије и Одбора.
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У име Одбора обратили су се: Петар Ђокић, Зоран Ђерић, Нада Тешановић и Илија Вељо.
Подржано је одржавање овог састанка и наглашено да област безбједности не трпи
одгађање те да је стога потребно градити односе и успостављати комуникацију. Посебно је
истакнута потреба за сарадњом са ОБАБиХ с циљем стварања услова за безбједност
државе и отклањање ризика, те наглашена потреба да се средства за пресретање
телекомуникација користе у складу са законом.. У овом послу неопходна је сарадња свих
субјеката у области безбједности, и на ентитетском и на државном нивоу, јер ако нема ове
увезаности, нема ни добре контороле над безбједносним службама. Веома важан сегмент у
овим пословима је и потреба за сталном едукацијом особља у безбједносним структурама.
У расправи су учествовали чланови Комисије: Божо Рајић, Славко Јовичић, Зоран
Копривица, Садик Бахтић и Рудо Видовић.
Посебно је наглашено да при законитом пресретању телекомуникација нема адекватног
начина и техничке могућности за откривање нелегалног прислушкивања. Указано је да је
највећи недостатак система немогућност контролисања лица која раде у телеком
оператерима, те је стога потребно створити законски оквир да област телекомуникационог
система буде под законском контролом.
Чланови Одбора упознати су са посјетама организационим цјелинама ОБАБиХ, као и
посјетама осталим институцијама у надлежности рада Комисије, те међународном
сарадњом Комисије.
На крају састанка закључено је да је ово добар почетак јачања сарадње и да овакве састанке
треба одржавати чешће, те да би требало размотрити могућност заједничких састанака са
комисијама Парламента Федерације БиХ. С тим у вези овај облик сарадње неопходно је
унаприједити и даље дограђивати јер је међусобна сарадња у области безбједности један је
од основних услова за отклањање пријетњи безбједности.
Предложено је да се чланови Одбора заједно са представницима комисија Парламента
Федерације БиХ укључе у наредне активности Комисије као што су одржавање семинара,
радионица, те студијске посјете и сл. У вези с овим предлогом, Душан Золер из ОЕБС-а
истакао је да ће позивати представнике Одбора и представнике комисија Парламента ФБиХ
на семинаре који се тичу безбједности.

Предсједавајући Комисије
мр Мирко Околић

