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ZAPISNIK
38. sjednice Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH
Parlamentarne skupštine BiH,
održane 18. 5. 2009. godine, u vremenu od 9 do 10.30 sati
Sjednici su nazočili sljedeći članovi Zajedničkog povjerenstva: Branko Zrno, Šefik Džaferović,
Slobodan Šaraba, Vinko Zorić, Jozo Križanović, Ivo Miro Jović, Mirko Okolić i Adem Huskić.
Sjednici nisu bili nazočni članovi Zajedničkog povjerenstva: Drago Kalabić, Hazim Rančić,
Dušanka Majkić i Sulejman Tihić.
Sjednicu su pratili i gosti, predstavnici medija, kao i zaposlenici Tajništva Parlamentarne skupštine
BiH:
-

Ljubomir Kuravica, Ministarstvo sigurnosti BiH,
Sanela Safić, Ministarstvo pravde BiH,
Vinko Dumančić, Granična policija BiH,
Jasna Dragičević, Misija OESS-a u BiH,
Lejla Hadžihasanović, Stožer NATO-a u Sarajevu,
Igor Petković, savjetnik zamjenice predsjedatelja Doma naroda PSBiH,
Zoran Brkić, Sektor za odnose s javnošću PSBiH,
Dragica Hinić, tajnica Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH, Željko
Grubešić, stručni savjetnik, i Jovica Katić, stručni suradnik u Zajedničkom povjerenstvu.

Sjednicom je predsjedao Branko Zrno, predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za obranu i
sigurnost BiH. Upoznao je članove Zajedničkog povjerenstva s predloženim dnevnim redom i
predložio u dnevni red, pod točkom - Tekuća pitanja - uvrstiti i razmatranje poziva Ministarstva
obrane BiH za sudjelovanje u radu 3. seminara Vojnoobavještajnog roda OSBiH o temi:
„Asimetrične prijetnje Balkanu“ i, na prijedlog Slobodana Šarabe, zahtjev za cjelovito informiranje
Zajednčkog povjerenstva o sudjelanju pripadnika OSBiH u vojnim vježbama NATO-a, s posebnim
osvrtom na vojne vježbe u Gruziji. Članovi Povjerenstva jednoglasno su prihvatili predložene
dopune dnevnoga reda, te je za 38. sjednicu Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH
konstatiran sljedeći
DNEVNI RED
1. Verificiranje Zapisnika 37. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani BiH - prva faza u
povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
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3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za
istrage i zaštitu - druga faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
4. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Graničnoj policiji BiHdruga faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
5. Razmatranje Programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog osoblja Ministarstva obrane BiH
i Oružanih snaga BiH „Perspektiva“ (sačinitelj: Ministarstvo obrane BiH);
6. Razmatranje Informacije o pripremi vježbe „Združeni napor 2009.“ Banja Luka (sačinitelj:
Ministarstvo odbrane BiH);
7. a) Informacija o stanju sigurnosti u BiH u 2008. godini s oznakom „interno“ (sačinitelj:
Vijeće ministara BiH – obrađivač: Ministarstvo sigurnosti BiH),
b) Informacija u vezi s realiziranjem zaključaka donesenih u raspravi o Informaciji o
aktualnoj sigurnosnoj situaciji u BiH, s posebnim osvrtom na terorizam, na 41. sjednici
Zastupničkog doma PSBiH (sačinitelj: Ministarstvo pravde BiH);
8. Realiziranje zaključaka s 37. sjednice Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH
povodom događaja vezanog uz nasilničko ponašanje u dvorištu Suda BiH 21. 4. 2009.
(sačiniteljI: Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH i VSTV);
9. Informacija u vezi s Inicijativom Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH s 35.
sjednice o pitanjima vezanim za Granični prijelaz Klobuk-Zubci /Trebinje/ (sačinitelji:
Uprava za neizravno oprezivanje, Vijeće ministara BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH i
Granična policija BiH);
10.
a) Dopis Veleposlanstva Islamske Republike Iran u BiH u vezi s djelovanjem
terorističkе organizacijе,
b) Informacija o održanom sastanku s g. Ali Nasser Sobhanipourom, zamjenikom
veleposlanika Islamske Republike Iran, održanog 8. 5. 2009. godine;
11. Tekuća pitanja:
a) Informacija o održanom 70. Rose Roth seminaru NATO-a, Sarajevo, 19-21. 3. 2009;
b) Izvješće s parlamentarnog seminara o temi: „Vize i upravljanje granicama“,
Bruxelles, 31. ožujak - 1. travanj 2009,
c) Informacija o sudjelovanju u programu „NATO Tour“, Bruxelles, 19-23. 4. 2009,
d) Poziv za sudjelovanje na Konferenciji parlamentarnih tijela za nadzor obavještajnosigurnosnih službi u Jugoistočnoj Europi, Sarajevo, 25-27. 5. 2009,
e) Poziv Misije OESS-a u BiH za sudjelovanje na „Strateškom vojno-političkom
seminaru“, Sarajevo, 12-16. 10. 2009,
f) Zamolba OESS-a i Ministarstva sigurnosti BiH za organiziranjem prezentacije rada
Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH polaznicima tečaja o
Sigurnosnoj politici BiH, Sarajevo, 19. 5. 2009,
g) Poziv za 3. seminar Vojnoobavještajnog roda OSBiH o temi: „Asimetrične prijetnje
Balkanu“, Sarajevo, 25-28. 5. 2009,
h) Prijedlog za informiranje Zajedničkog povjerenstva o sudjelovanju pripadnika
OSBiH u vojnim vježbama NATO-a, s posebnim osvrtom na vojne vježbe u Gruziji.

Ad-1. Verificiranje Zapisnika 37. sjednice Zajedničkog povjerenstva
Članovi Zajedničkog povjerenstva jednoglasno su, s osam glasova „za“, usvojili Zapisnik 37.
sjednice.
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Ad-2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani BiH –
prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH)
Branko Zrno izvijestio je nazočne da Povjerenstvo razmatra načela Prijedloga zakona i otvorio
raspravu.
Kako nije vođena rasprava o načelima Prijedloga zakona, Povjerenstvo se o njemu izjasnilo u prvoj
fazi u povjerenstvu.
Odlučivanje u prvoj fazi u povjerenstvu
Članovi Zajedničkog povjerenstva jednoglasno su, s osam glasova „za“, prihvatili načela Prijedloga
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani BiH i uputili Mišljenje u daljnju zakonodavnu
proceduru.
Ad-3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj agenciji
za istrage i zaštitu - druga faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH)
Branko Zrno izvijestio je nazočne da Povjerenstvo razmatra Prijedlog zakona u drugoj fazi u
povjerenstvu, naglašavajući da su amandmane na ovaj Zakon podnijeli: Sefer Halilović (četiri
amandmana), Šefik Džaferović (osam amandmana) i Hazim Rančić (osam amandmana). Potom je
otvorio raspravu.
Šefik Džaferović kazao je da su amanamani koje je on predložio istovjetni amandmanima Hazima
Rančića. Stoga je predložio Povjerenstvu da se istovremeno izjasni o ovim amandmanima. Bit
amandmana je usklađivanje važećeg Zakona o SIPA-i sa zakonima kojima su reformirane policijske
strukture u BiH.
Ljubomir Kuravica, predstavnik Ministarstva sigurnosti BiH, u ime predlagatelja Zakona izjasnio
se o podnesenim amandmanima na Prijedlog zakona, konstatirajući da su amandmani što su ih u
istovjetnom tekstu podnijeli Šefik Džaferović i Hazim Rančić prihvatljivi, dok je amandmane
Sefera Halilovića ocijenio neprihvatljivima.
Odlučivanje u drugoj fazi u povjerenstvu
Povjerenstvo se potom izjasnilo o amandmanima koje je na Prijedlog zakona podnio Sefer
Halilović, a zatim istovremeno o amandmanima koje su u istovjetnom tekstu podnijeli Šefik
Džaferović i Hazim Rančić.
S pet glasova „protiv“, tri „suzdržana“ glasa i bez glasova „za“, Povjerenstvo nije prihvatilo četiri
amandmana Sefera Halolovića.
S pet glasova „za“, jednim glasom „protiv“ i tri „suzdržana“ glasa, uz postojanje jednostavne
većine glasova, ali bez glasova „za“ predstavnika srpskoga naroda, Povjerenstvo nije usvojilo osam
amandmana Šefika Džaferovića i Hazima Rančića.
Potom su se članovi Povjerenstva izjasnili o Prijedlogu zakona u cjelini.
Sa sedam glasova „za“, jednim „suzdržanim“ glasom i bez glasova „protiv“, Zajedničko
povjerenstvo je u drugoj fazi u povjerenstvu usvojilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i uputilo ga u daljnju zakonodavnu proceduru.
Ad-4. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Graničnoj policiji
BiH - druga faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH)
Branko Zrno istaknuo je da Povjerenstvo razmatra Prijedlog zakona u drugoj fazi u povjerenstvu,
navodeći da su amandmane na ovaj Zakon podnijeli: Ivo Miro Jović (tri amandmana), Šefik
Džaferović (dva amandmana) i Hazim Rančić (dva amandmana). Potom je otvorio raspravu o
podnesenim amandmanima i Prijedlogu zakona u cjelini.
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Šefik Džaferović je, kao i za vrijeme razmatranja prethodne točke, naveo da su amandmani koje je
on podnio istovjetni amandmanima Hazima Rančića, predloživši Povjerenstvu da se istovremeno
izjasni o ovim amandmanima. Obrazlažući amandmane, naveo je njihov cilj, kao i kod amandmana
podnesenih na Prijedlog zakona o kojem je raspravljano u prethodnoj točki dnevnoga reda, a to je
usklađivanje važećeg Zakona o Graničnoj policiji sa zakonima kojima su reformirane policijske
strukture u BiH. Nakon rasprave o amandmanima istaknuo je potrebnim na oba prijedloga zakona iz
dnevnoga reda gledati bez razlika te prihvatiti amandmane.
Vinko Dumančić, ravnatelj Granične policije BiH, podržao je Amandman II. koji je na Prijedlog
zakona podnio Ivo Miro Jović, navodeći da članak 10. (na koji se Amandman odnosi) nije dobro
urađen, jer je njemu, kao ravnatelju GPBiH, oduzeto ovlaštenje za nabavu bilo koje opreme mimo
one standardizirane, iako za to na raspolaganju ima proračunska sredstva. Ukoliko Amandman II.
Ive Mire Jovića ne bude prihvaćen, doći će do blokade rada Agencije, jer on neće moći nabaviti niti
obični uredski materijal bez suglasnosti ministra.
Ljubomir Kuravica naveo je da amandmani podneseni na Prijedlog zakona odgovaraju
predlagatelju. Kratko je pojasnio zadaću Agencije za podršku policijskoj strukturi u smislu izrade
liste standarizirane opreme koja je bila predmetom ovih amandmana.
Odlučivanje u drugoj fazi u povjerenstvu
Povjerenstvo se prvo izjasnilo o amandmanima što su ih na Prijedlog zakona u istovjetnom tekstu
podnijeli Šefik Džaferović i Hazim Rančić, a potom i o amandmanima Ive Mire Jovića.
S četiri glasa „za“, jednim glasom „protiv“ i tri „suzdržana“ glasa, uz postojanje jednostavne
većine, ali bez glasova „za“ predstavnika srpskoga naroda, Povjerenstvo nije usvojilo dva
amandmana Šefika Džaferovića i Hazima Rančića.
S četiri glasa „za“, četiri „suzdržana“ glasa i bez glasova „protiv“, uz postojanje jednostavne
većine, ali bez glasova „za“ predstavnika bošnjačkoga naroda, Povjerenstvo nije usvojilo tri
amandmana Ive Mire Jovića.
Potom se Povjerenstvo izjasnilo o Prijedlogu zakona u cjelini.
Sa sedam glasova „za“, jednim glasom „protiv“ i bez „suzdržanih“ glasova, Zajedničko
povjerenstvo je u drugoj fazi u povjerenstvu usvojilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o Graničnoj policiji BiH i uputilo ga u daljnju zakonodavnu proceduru.
Ad-5. Razmatranje Programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog osoblja Ministarstva
obrane BiH i Oružanih snaga BiH „Perspektiva“ (sačinitelj: Ministarstvo obrane
BiH)
Branko Zrno konstatirao je da je članovima Povjerenstva za ovu točku dnevnog reda dostavljen
adekvatan materijal iz Ministarstva obrane BiH, te Mišljenje Tajništva Zajedničkog povjerenstva za
obranu i sigurnost BiH o Programu tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog osoblja MOBiH i OSBiH.
Također je naveo da sjednici nije nazočan nitko iz Ministarstva obrane BiH. Potom je otvorio
raspravu o ovoj točki.
Slobodan Šaraba izrazio je žaljenje što sjednici nisu nazočni predstavnici Ministarstva obrane
BiH. S obzirom na tu činjenicu, kao i na važnost ovoga pitanja, predložio je odgodu rasprave o ovoj
točki do sljedeće sjednice Povjerenstva, na kojoj će prioriret biti dat razmatranju upravo ovog
materijala. Također je sugerirao potrebnim do sljedeće sjednice postojeći materijal dopuniti
informacijama iz kojih će biti vidljivo što je do sada učinjeno glede zbrinjavanja otpuštenog
osoblja.
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Potom su članovi Zajedničkog povjerenstva jednoglasno, s osam glasova „za“, prihvatili prijedlog
Slobodana Šarabe, čime je rasprava o ovoj tački dnevnog reda odgođena za sljedeću sjednicu, do
kada će Ministarstvo obrane BiH dopuniti dostavljeni Program informacijom o tome što je do sada
učinjeno glede zbrinjavanja otpuštenog osoblja.
Ad-6. Razmatranje Informacije o pripremi vježbe „Združeni napor 2009.“ Banja Luka
(sačinitelj: Ministarstvo obrane BiH)
Branko Zrno u uvodnim je napomenama naveo da je Informacija dio redovnog informiranja
Zajedničkog povjerenstva za koje je zaduženo Ministarstvo obrane BiH o aktivnostima vezanim za
pripremu vježbe „Združeni napor 2009.”
Kako nije vođena rasprava, Povjerenstvo je primilo k znanju Informaciju.
Ad-7. a) Informacija o stanju sigurnosti u BiH u 2008. godini s oznakom „interno“
(sačinitelj: Vijeće ministara BiH – obrađivač: Ministarstvo sigurnosti BiH)
b) Informacija u vezi s realiziranjem zaključaka donesenih u raspravi o
Informaciji o aktualnoj sigurnosnoj situaciji u BiH, s posebnim osvrtom na
terorizam, na 41. sjednici Zastupničkog doma PSBiH (sačinitelj: Ministarstvo
pravde BiH)
Dragica Hinić izvijestila je nazočne da je Zajedničko povjerenstvo zatražilo od podnositelja
Informacije da pokrene aktivnosti radi skidanja oznake za zaštitu tajnosti podataka „interno“, no do
početka ove sjednice nije dostavljena informacija o tome je li to učinjeno.
Potom je Zajedničko povjerenstvo jednoglasno, s osam glasova „za“, odlučilo odgoditi raspravu o
objema informacijama iz ove točke dnevnoga reda za sljedeću sjednicu.
Ad-8. Realiziranje zaključaka s 37. sjednice Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost
BiH povodom događaja vezanog za nasilničko ponašanje u dvorištu Suda BiH
21. 4. 2009. (sačinitelji: Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH i VSTV)
Branko Zrno izvijestio je nazočne kako je Povjerenstvu do početka ove sjednice informaciju
dostavilo samo Ministarstvo pravde BiH, dok Ministarstvo sigurnosti BiH i Visoko sudbeno i
tužiteljsko vijeće to nisu učinili.
S obzirom na ovu činjenicu, Zajedničko povjerenstvo je jednoglasno, s osam glasova „za“, također
odlučilo odgoditi raspravu o ovoj točki za sljedeću sjednicu Povjerenstva.
Ad-9. Informacija u vezi s Inicijativom Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH
s 35. sjednice o pitanjima vezanim za Granični prijelaz Klobuk-Zubci /Trebinje/
(sačinitelji: Uprava za neizravno oprezivanje, Vijeće ministara BiH, Ministarstvo
sigurnosti BiH i Granična policija BiH)
Slobodan Šaraba kazao je da je bio inicijator dostave ove Informacije te da mu iz dostavljene
Informacije UNO-a mnoge stvari koje su u njoj navedene nisu jasne. U tom smislu je naglasio kako
mu je nelogično da se na udaljenosti od samo 50 metara od postojećeg graničnog prijelaza na
Zupcima gradi novi granični prijelaz, kao i činjenica da se ne gradi granični prijelaz Ivanica, koji je
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u veoma lošem stanju. Ne može prihvatiti dio Informacije u kojem se navodi da nijedna strana nije
iskazala interes za zajedničku lokaciju na jednom od ovih dvaju graničnih prijelaza s Crnom
Gorom. Također mu nije jasno kako UNO isključivo odlučuje po svojoj volji. Postojeće zakonsko
rješenje po njemu je očigledno loše, te bi u tom pravcu trebalo tražiti odgovarajuće ispravke. Stoga
je predložio da Zajedničko povjerenstvo zatraži od UNO-a dodatna pojašnjenja za sporna pitanja
vezana za granične prijelaze prikazane u drugom dijelu Informacije.
Mirko Okolić ocijenio je dostavu ovako šture informacije od UNO-a u najmanju ruku nekorektnim
odnosom ove institucije prema Zajedničkom povjerenstvu. Ukazujući na posljednja dva pasusa u
Informaciji, ocijenio je da ona nije dobra te da se iz nje može zaključiti da nitko od nadležnih tijela
ne radi ništa po pitanju rješavanja ovog problema.
Adem Huskić bio je mišljenja da Povjerenstvo treba uputiti urgentni dopis (požurnicu) prvenstveno
Vijeću ministara BiH za dostavu informacije koja će dati odgovore na navedena pitanja.
Vinko Dumančić naveo je da je Granična policija dobila zaključak Zajedničkog povjerenstva kojim
se traži dostava informacije u vezi sa spomenutim graničnim prijelazom. Granična policija sastavila
je odgovor i uputila ga Ministarstvu sigurnosti. Nema nikakve zapreke glede ovih graničnih
prijelaza kada je Granična policija u pitanju. Prave adrese za davanje odgovora na ovo pitanje su
Vijeće ministara BiH, UNO i Povjerenstvo za integrirano upravljanje granicom. Zaključio je da
GPBiH pokazuje volju za izgradnju zajedničkog prijelaza s Crnom Gorom.
Nakon okončanja rasprave Zajedničko povjerenstvo odlučilo je od Vijeća ministara BiH ponovno
zatražiti dostavu informacije, a najkasnije do 1. 6. 2009, kako bi na sljedećoj sjednici moglo
ponovno voditi raspravu o ovome pitanju.
Ad-10. a) Dopis Veleposlanstva Islamske Republike Iran u BiH u vezi s djelovanjem
terorističkе organizacijе
b) Informacija o održanom sastanku s g. Ali Nasser Sobhanipourom, zamjenikom
veleposlanika Islamske Republike Iran, održanog 8. 5. 2009.
Branko Zrno kazao je da dopis Veleposlanstva Islamske Republike zapravo je informacija o
skidanju terorističke organizacije MKO („Narodni borci“) s liste terorističkih organizacija Europske
unije, iako ona nije skinuta s liste koju vodi SAD. Na sastanku s g. Ali Nasser Sobhanipourom, na
kojem je izrazio bojazan za sigurnost Iranskog veleposlanstva u BiH nakon skidanja s liste EU ove
terorističke organizacije i njezinog eventualnog preseljenja na tlo Europe, može se izvesti zaključak
da Veleposlanstvo Islamske Republike Iran u BiH nije zadovoljno postojećim stupnjem zaštite.
Stoga je predložio da Zajedničko povjerenstvo proslijedi ovu informaciju Ministarstvu sigurnosti
BiH kako bi od njih dobilo informaciju o poduzetim odnosno nepoduzetim mjerama sigurnosti.
Šefik Džaferović zaključio je da Veleposlanstvo Islamske Republike Iran ovim dopisom upoznaje
Zajedničko povjerenstvo s činjenicom da je Europska unija skinula navedenu terorističku
organizaciju s liste terorističkih organizacija, a Veleposlanstvo je mišljenja da postoji opasnost za
ovakav jedan potez EU.
Jozo Križanović naveo je da je ovo pitanje više u nadležnosti OSA-e nego ovoga Povjerenstva, te
se suglasio s mišljenjem da Povjerenstvo treba proslijediti ovaj dopis Ministarstva sigurnosti BiH i
tražiti od njih informaciju iz koje će saznati na osnovi čega se Iransko veleposlanstvo osjeća
nedovoljno zaštićenim. Obveza Zajedničkog povjerenstva je i da svojim djelovanjem osigura
njihovu maksimalnu sigurnost u BiH.
Ivo Miro Jović suglasio se da dopis Veleposlanstva Islamske Republike Iran, zajedno s
Informacijom o održanom sastanku sa zamjenikom veleposlanika, treba proslijediti Ministarstvu
sigurnosti BiH. S druge bi strane Zajedničko povjerenstvo o ovome problemu trebalo upoznati i
Ministarstvo vanjskih poslova BiH. Zaključio je kako se Iransko veleposlanstvo ispravno obratilo
Povjerenstvu, kao tijelu zaduženom za nadzor nad sigurnosnim sektorom.
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Mirko Okolić također je zaključio da je Iransko veleposlanstvo s pravom tražilo sastanak s
članovima Zajedničkog povjerenstva jer su procijenili da im je ugrožena osobna sigurnost, te
podržao prijedlog materijal dostavljen Povjerenstvu, zajedno s Informacijom o održanom sastanku,
osim Ministarstvu vanjskih poslova i Ministarstvu sigurnosti bude proslijeđen i Predsjedništvu BiH,
budući da i je ova institucija nadležna za međunarodnu suradnju.
Nakon rasprave je Zajedničko povjerenstvo primilo k znanju Informaciju o održanom sastanku s
g. Ali Nasser Sobhanipourom, zamjenikom veleposlanika Islamske Republike Iran, održanog 8. 5.
2009, te zaključilo da ovu Informaciju, zajedno s dopisom Veleposlanstva Islamske Republike Iran
u BiH u vezi s djelovanjem terorističkе organizacijе MKO („Narodni borci“) proslijedi
Predsjedništvu BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH i Ministarstvu vanjskih poslova BiH, prvenstveno
radi informiranja ovih institucija i eventualnog poduzimanja odgovarajućih radnji iz njihovih
nadležnosti.
Ad-11. Tekuća pitanja:
a) Informacija o
19-21. 3. 2009.

održanom

70.

Rose

Roth

seminaru

NATO-a,

Sarajevo,

Zajedničko povjerenstvo primilo je k znanju Informaciju o održanom 70. Rose Roth seminaru u
organizaciji NATO-a.
b) Izvješće s parlamentarnog seminara o temi: „Vize i upravljanje granicama“,
Bruxelles, 31. ožujka - 1. travnja 2009.
Zajedničko povjerenstvo jednoglasno je usvojilo Izvješće s parlamentarnog seminara o temi: „Vize i
upravljanje granicama“, održanog u Bruxellesu 31. 3. i 1. 4. 2009.
c) Informacija o sudjelovanju u programu „NATO Tour“, Bruxelles, 19-23. 4. 2009.
Zajedničko povjerenstvo primilo je k znanju Informaciju o sudjelovanju u programu „NATO Tour“.
d) Poziv za sudjelovanje na Konferenciji parlamentarnih tijela za nadzor
obavještajno-sigurnosnih službi u Jugoistočnoj Europi, Sarajevo, 25-27. 5. 2009.
Članovi Povjerenstva odlučili su predložiti kolegijima domova PSBiH da donesu odluku o
sudjelovanju Slobodana Šarabe, zamjenika predsjedatelja Povjerenstva, na ovoj Konferenciji u ime
Zajedničkog povjerenstva.
e) Poziv Misije OESS-a u BiH za sudjelovanje na „Strateškom vojno-političkom
seminaru“, Sarajevo, 12-16. 10. 2009.
Članovi Povjerenstva odlučili su predložiti kolegijima domova PSBiH da donesu odluku o
sudjelovanju Branka Zrne i Adema Huskića na ovoj Konferenciji, u ime Zajedničkog povjerenstva.
f) Zamolba OESS-a i Ministarstva sigurnosti BiH za organiziranjem prezentacije
rada Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH polaznicima tečaja o
Sigurnosnoj politici BiH, Sarajevo, 19. 5. 2009.
Članovi Povjerenstva odlučili su da rad Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH
polaznicima tečaja o Sigurnosnoj politici BiH prezentiraju Branko Zrno, predsjedatelj Zajedničkog
povjerenstva, i Željko Grubešić, stručni savjetnik.
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g) Poziv za 3. seminar Vojnoobavještajnog roda OSBiH o temi: „Asimetrične
prijetnje Balkanu“, Sarajevo, 25-28. 5. 2009.
Zajedničko povjerenstvo odlučilo je da, zbog ranije preuzetih obveza, nitko od njegovih članova ne
može nazočiti seminaru Vojnoobavještajnog roda OSBiH o temi: „Asimetrične prijetnje Balkanu“.
h)

Prijedlog za informiranje Zajedničkog povjerenstva o sudjelovanju pripadnika
OSBiH u vojnim vježbama NATO-a, s posebnim osvrtom na vojne vježbe u
Gruziji

Slobodan Šaraba predložio je Zajedničkom povjerenstvu da od Ministarstva obrane BiH zatraži
dostavu cjelovite Informacije o sudjelovanju pripadnika OSBiH u vojnim vježbama NATO-a u što
kraćem roku, a najkasnije do 1. 6. 2009, s posebnim osvrtom na vojne vježbe u Gruziji, počev od
lipnja 2008. pa do danas.
Članovi Zajedničkog povjerenstva jednoglasno su usvojili predloženi zaključak.

Zapisnik sastavila
Dragica Hinić

Predsjedatelj
Zajedničkog povjerenstva
Branko Zrno

