Број/Broj: 03/1-50-14-7-10/12
Сарајево/Sarajevo, 15. 02. 2012.

ПРЕДМЕТ: Информација и предлог закључака са одржане конференције о
теми: „Актуелно стање безбједности у Босни и Херцеговини“,
Сарајево, 20. и 21. 12. 2011. године
веза, акт број: 03/1-50-19-1233/11
У складу са Оријентационим планом рада за 2011. годину, у организацији Заједничке
комисије за одбрану и безбједност БиХ (у даљем тексту: ЗК), у Сарајеву је 20. и 21.
децембра 2011. године одржана конференција о теми: „Актуелно стање безбједности у
Босни и Херцеговини“. Подршку у организацији конференције дали су Мисија ОЕБС-а
у БиХ и Штаб НАТО-а Сарајево.
На радионици су, у име ЗК и ПСБиХ, учествовали: Душанка Мајкић –предсједавајућа,
Шефик Џаферовић - други замјеник предсједавајућег, Сташа Кошарац, Борислав Бојић,
Нермина Заимовић-Узуновић, Крунослав Врдољак, Мехмед Брадарић, Бериз Белкић чланови ЗК, Бошко Шиљеговић - парламентарни војни повјереник, Жељко Грубешић стручни савјетник и Јовица Катић - стручни сарадник.
Представници сектора одбране и безбједности присуствовали су радионици у
сљедећем саставу:
-

Министарство безбједности БиХ, са министром Садиком Ахметовићем на челу,
Државна агенција за истраге и заштиту – СИПА, са директором Мирком
Лујићем на челу,
Гранична полиција БиХ, са директором Винком Думанчићем на челу,
Служба за послове са странцима БиХ, са директором Драганом Мектићем на
челу,
Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ, са директором Химзом
Селимовићем на челу,
Агенција за полицијску подршку, са директором Рахмијом Хоџићем на челу,
Агенција за форензичка испитивања и вјештачења, са директорицом Љиљаном
Тришић на челу,
Агенција за школовање и стручно усавршавање, са директором Бранком
Вукојом на челу,
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-

Обавјештајно-безбједносна агенција, са директором Алмиром Џувом на челу,
Комисија за деминирање БиХ, са предсједавајућим Мустафом Пашалићем на
челу,
Центар за деминирање - БХМАК, са директором Душаном Гавраном на челу,
Министарство одбране БиХ, са замјеницом министра Марином Пендеш на челу
Заједнички штаб ОСБиХ, са генерал-пуковником Миладином Милојчићем на
челу,
Тужилаштво БиХ, са тужиоцем Дубравком Чампаром на челу,
Комисија за безбједност Представничког дома Парламента Федерације, са
предсједавајућим Ивицом Јурчићем на челу,
Одбор за безбједност Народне скупштине Републике Српске, са
предсједавајућим Ненадом Стевандићем на челу,
Министарство унутрашњих послова ФБиХ, са министром Предрагом Куртешом
на челу,
Федерална управа полиције, са директором Драганом Лукачем на челу,
Дирекција полиције Републике Српске, са директором Гојком Васићем на челу.

Радионици су присуствовали и представници међународних организација у БиХ:
-

Мисије ОЕБС-а у БиХ, са директором Одјела за безбједносну сарадњу
Виктором фон Вилкеном на челу,
Команде ЕУФОР,
Команде НАТО-а у Сарајеву,
УСАИД - Програм јачања парламената,
УНДП - Канцеларија у Сарајеву,
ЕУПМ-а, са шефом Мисије Штефаном Фелером на челу,
Специјалног представника ЕУ у БиХ,
ИЦИТАП, са директором Џејмсом Тилманом на челу,
Амбасаде САД.

Након уводних излагања Душанке Мајкић, предсједавајуће ЗК, која је нагласила
циљеве одржавања конференције, учесницима радионице обратили су се:
Садик Ахметовић - министар безбједности БиХ, Химзо Селимовић – директор
Дирекције за координацију полицијских агенција, Винко Думанчић – директор
Граничне полиције БиХ, Драган Мектић – директор Службе за послове са странцима,
Алмир Џуво – директор Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ, Душан Гавран –
директор Центра за уклањање мина БХМАК, Ненад Стевандић – предсједник Одбора
за безбједност Народне скупштине Републике Српске, Предраг Куртеш – министар
МУП-а Федерације БиХ, Драган Лукач – директор Федералне управе полиције, Гојко
Васић – директор полиције Републике Српске, Марина Пендеш – замјеница министра
одбране, Фахрудин Селимовић – замјеник шефа полиције Брчко Дистрикта, Дубравко
Чампара – тужилац Тужилаштва БиХ.
Рад се одвијао према утврђеном програму.

Сва излаганја током Конференције достављена су у електронској и писаној
форми у прилогу ове информације/форма стенограмског записа/.

ЗАКЉУЧЦИ СА КОНФЕРЕНЦИЈЕ „АКТУЕЛНО СТАЊЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ У
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ“, 20. и 21. 12. 2011.

С циљем унапређења стања и отклањања проблема и слабости који угрожавају
безбједност грађана Босне и Херцеговине, те унапређења рада и боље координације у
раду министарстава, институција и агенција из сектора безбједности и одбране,
Заједничка комисија је на својој 10. сједници, одржаној 07. 02. 2012. године, усвојила
сљедеће закључке:
1. У потпуности су остварени постављени циљеви за припрему и одржавање
конференције. Састав и одзив учесника, као и излагања и дискусије током
конференције, показали су да су учесници конференције одговорно приступили
разматрању питања која су претпоставка за стабилну безбједносну ситуацију у
Босни и Херцеговини. Учесници конференције изразили су спремност да се
суоче с актуелним проблемима, да јавно говоре о безбједносним пријетњама и
изазовима те да предложе како и на који начин да им се супротставе.
2. Закључци са радионице о теми: „Законодавни оквир, надлежности и планови
институција БиХ у области одбране и безбједности“, одржане у Теслићу 19. и
20. 09. 2011. године, једни су од темељних смјерница у раду министарстава и
агенција из сектора безбједности. Њихова реализација и примјена у пракси је
додатни импулс и показатељ који говори у прилог томе да су радионице,
конференције и семинари које организује ЗК, а на којима заједно учествују
представници законодавне и извршне власти, од великог значаја за разговор,
размјену мишљења и доношење конкретних закључака и мјера који рјешавају
бројне нагомилане проблеме у институцијама сектора безбједности и одбране.
3. Расправе током дводневног рада конференције показале су да борба против
тероризма, корупције, организованог криминала, кријумчарења дрогом и
опојним средствима, те дјеловање једног броја група и организација са
радикалним програмом и активностима, национални и вјерски екстремизам,
хулиганско понашање појединих навијачких група, као и забрињавајући
безбједносни аспекти појединих лица страног поријекла, представљају само
неке од главних безбједносних изазова којима све институције из сектора
безбједности треба адекватно да одговоре јасном стратегијом и координираним
дјеловањем.

4. Задужује се Министарство безбједности БиХ да у року од 90 дана достави
Заједничкој комисији анализу спровођења Стратегије за борбу против
тероризма са акционим планом.
5. Искуства и дјеловања полицијских структура током терористичког напада на
Амбасаду САД у БиХ, о чему је вођена расправа на конференцији, говоре да је
било и нејасноћа и преклапања надлежности у супротстављању и неутралисању
учесника терористичког напада.
У вези с тим обавезује се Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ,
да у складу са својим надлежностима припреми анализу тренутног стања по
питању координације у раду и дјеловању полицијских структура у БиХ, када је
у питању заједничко дјеловање у акцијама и активностима које су посебно
значајне за безбједност бх. грађана те да их достави Заједничкој комисији.
6. С обзиром на бројне промјене које су услиједиле у сектору безбједности након
2006. године, а с циљем да радимо у складу са временом и новим безбједносним
изазовима, обавезује се Министарство безбједности БиХ да у складу са својим
надлежностима приступи изради допуна и редефинише Безбједносну политику
БиХ те да је достави Предсједништву БиХ на разматрање најкасније до краја
првог полугодишта 2012. године.
7. И даље је присутан проблем илегалног држања наоружања и недозвољене
трговине оружјем. Свједоци смо како нестаје оружје и муниција из војних
складиштва те да завршава на дестинацијама које су забрањене по
међународним конвенцијама. Безбједносне агенције, чија је то надлежност,
обавезне су да истраже пуну истину о томе с циљем да правосудни органи дају
своју задњу ријеч. Проблематика уништавања нестабилног оружја, муниције,
минскоексплозивних средстава кулминирала је до те мјере да је Парламентарна
скупштина донијела Одлуку о формирању Истражне комисије која треба да
истражи процес уништавања у периоду 2006 – 2010. и предложи закључке
Парламентарној скупштини.
У раду Истражне комисије, осим чланова оба дома ПСБиХ, учествоваће и
представници међународних организација у БиХ: Команде ЕУФОР-а, Штаба
НАТО-а у БиХ и Мисије ОЕБС-а у БиХ.
8. Задужује се Министарство одбране БиХ да информише ЗК о нестанку елемената
530 тона МиМЕС-a из процеса делаборације.
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