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ПРЕДМЕТ: Информација о радној посјети Главној канцеларији Службе за послове са
странцима

Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (ЗК), 06. 12. 2011. године,
посјетили су Главну канцеларију Службе за послове са странцима у Сарајеву. У
делегацији су били чланови ЗК и особље Канцеларије секретара ЗК: Душанка Мајкић предсједавајућа, Борјана Кришто - прва замјеница предсједавајуће, Бериз Белкић и
Мехмед Брадарић - чланови ЗК, Жељко Грубешић – стручни савјетник и Јовица Катићстручни сарадник.
У Имиграционом центру, гдје је одржан састанак, чланове ЗК поздравио је Драган
Мектић – директор, Изет Низам – замјеник директора, Мише Чавар – помоћник
директора, и Слободан Ујић, управник Имиграционог центра.
Драган Мектић, директор Службе, у уводном дијелу је поздравио чланове ЗК и
захвалио им на посјети и интересовању за активности у Служби за послове са
странцима.
Душанка Мајкић, предсједавајућа ЗК, у име ЗК и у своје лично поздравила је челне
људе Службе за послове са странцима и Имиграционог центра. Нагласила је циљеве
прве радне посјете чланова ЗК након конституисања те од директора Мектића тражила
да изнесе стање, проблеме, предлоге рјешења као и начин на који се могу чланови ЗК
ангажовати у рјешавању проблема који су битни за још успјешнији рад Службе за
послове са странцима.
Драган Мектић, директор Службе, нагласио је сљедеће:
-

-

Проблематика у области незаконитих миграција са посебним освртом на
илегалне мигранте из афро-азијског подручја,
Проблеме утврђивања идентитета илегалних емиграната из афро-азијског
подручја, при чему је поврат тих лица изузетно компликован, често дуготрајан и
скуп поступак,
Ток припреме измјена и допуна Закона о кретању и боравку станаца и азилу с
циљем стварања ефикаснијих механизама за управљање миграцијама и
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-

-

-

-

успјешну борбу против илегалних миграција. Ту измјену пратила би и
одговарајућа реорганизација Службе путем измјена и допуна Закона о Служби
за послове са странцима,
Ток ревизије држављанстава натурализованих држављана у смислу мјера које је
Служба предузела на идентификацији и проналажењу лица којима је у поступку
ревизије натурализованих држављана одузето држављанство БиХ, као и статусу
лица којим је одузето босанскохерцеговачко држављанство, а још се налазе на
простору БиХ,
Значај пресуде Европског суда за људска права у Стразбуру у случају „Ел
Ханчи“, када је потврђено да је Служба за послове са странцима предузимала
радње у законским оквирима,
Значај сарадње са Граничном полицијом БиХ, Обавјештајно-безбједносном
агенцијом, СИПА-ом, ентитетским и кантоналним МУП-овима као и значај
подршке међународних партнера, а прије свега Европске комисије,
Значај одржавања радионице у Теслићу током септемба 2011. године као и
усвајање закључака на 5. сједници ЗК који су врло јасно потврдили
опредјељење чланова ЗК да се у одбрамбеном и безбједносном сектору
унаприједи стање и ријеше проблеми, који већ дуже вријеме прате рад
појединих агенција.

Након презентације и излагања директора Мектића, чланови ЗК обишли су
Имиграциони центар гдје их је управник Ујић упознао са стањем,
инфраструктуром и проблематиком која прати рад тог центра.
Током радног састанка са руководством Службе за послове са странцима чланови
Заједничке комисије су им исказали пуну подршку у раду као и активностима које
она предузима с циљем побољшања укупног безбједносног амбијента у Босни и
Херцеговини.
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