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ЧЛАНОВИМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДБРАНУ И БЕЗБЈЕДНОСТ БиХ:
Асиму Сарајлићу, Борјани Кришто, Душанки Мајкић, Сањи Вулић, Џенану
Ђонлагићу, Драгану Мектићу, Шемсудину Мехмедовићу, Средоју Новићу, Марини
Пендеш, Амиру Фазлићу, Зукану Хелезу и Бариши Чолаку
ПРЕДМЕТ: Радна посјета Министарству безбједности БиХ, 21. 01. 2021. године,
извјештај
Асим Сарајлић, предсједавајући, Борјана Кришто и Душанка Мајкић, замјенице
предсједавајућег, Марина Пендеш, Бариша Чолак, Шемсудин Мехмедовић, Средоје
Новић, Сања Вулић и Зукан Хелез, чланови Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ, дана 21. 01. 2021. године били су у радној посјети Министарству
безбједности БиХ.
Радна посјета је организована с циљем упознавања с актуелним стањем безбједности и
проблемима које са собом носи мигрантска криза.
Министар Селмо Цикотић је био домаћин овог састанка којем су присуствовали и
Недељко Јовић, замјеник министра, Зоран Галић, директор Граничне полиције БиХ,
Слободан Ујић, директор Службе за послове са странцима, као и службеници у Кабинету
министра Цикотића.
Током састанка је разговарано и о низу значајних питања која карактеришу рад
Министарства безбједности БиХ, Граничне полиције БиХ и Службе за послове са
странцима.
У уводном дијелу састанка Асим Сарајлић, предсједавајући, нагласио је циљеве радне
посјету Министарству безбједности БиХ. То се, прије свега, односи на информације о
актуелном стању у Министарству безбједности БиХ, те актуелне безбједносне изазове,
стање и проблеме које са собом носи мигрантска криза, као и на активности које
Министарство безбједности БиХ и полицијске агенције у његовом саставу предузимају
ради адекватног одговора на актуелне изазове. Нагласио је и да чланови Заједничке
комисије желе да се упознају с актуелним проблемима у раду, степеном координације
у раду полицијских агенција унутар Министарства безбједности БиХ, могућим
рјешењима, те плановима за 2021. Годину.
Министар Цикотић је у свом уводном обраћању посебно говорио о стању безбједности
у БиХ, актуелним безбједносним изазовима, стању са мигрантима, о унутрашњој
1

организацији Министарства, те плановима за 2021. годину. Информисао је чланове
Заједничке комисије о унутрашњој систематизацији, стању са незаконитим миграцијама,
току успостављања националне контактне тачке са ЕУРОПОЛ-ом, координацији
прихвата међународне помоћи – COVID -19, мјерама превенције и борби против
тероризма и екстремизма, питањима везаним за бх. држављане повратнике са страних
ратишта, статусу Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких
активности, те о граничној и општој безбједности-интегрисано управљање границом
(уводно излагање министра Цикотића је у прилогу).
Након министра Цикотића, актуелно стање у области миграција презентовао је
Сенахид Годињак, шеф Кабинета министра. Презентовао је мигрантску руту ЕУ,
мигрантску руту кроз БиХ, приказ података ИОМ-а о броју регистрованих миграната
на Балкану за 2018. и 2019. годину, смјештајне капацитете за мигранте, статус
привремених прихватних центара (Бира и Липа), законске претпоставке за управљање
миграцијама, рад и активности Граничне полиције БиХ и Службе за послове са
странцима, тренутне изазове, финансирање, извјештавање, ток реадмисије, преглед
најзначајнијих резултата Министарства безбједности БиХ у управљању миграцијама,
препоруке за управљање миграцијама те пројекцију привремених прихватних центара
у БиХ (презентација С. Годињака у прилогу).
Зоран Галић, директор Граничне полиције БиХ, упознао је чланове Заједничке
комисије са активностима Граничне полиције БиХ у рјешавању питања која се односе
на стање са миграцијама. Констатовао је да је присутан низ проблема које треба
рјешавати. Говорио је о недоречености институционалног и законодавног оквира, о
актуелном стању и плановима рада Граничне полиције БиХ у области обезбјеђења
граница. Посебно се осврнуо на проблеме илегалних миграција, прекограничног
криминалитета, међуагенцијску и међународну сарадњу те сарадњу са сусједним
земљама.
Осврнуо се на бројне проблеме и безбједносне изазове које доноси мигрантска кризаи с
којима се Босна и Херцеговина као земља транзита за мигранте суочава. Недовољна
кадровска попуњеност, недостатак опреме која се користи на граничним прелазима,
недостатак капацитета у цјелини говоре да не постоје оптимални услови за рад и
обављање послова и задатака граничних провјера. Непостојање одговарајућих
саобраћајница и саобраћајне сигнализације, контролних кабина и опреме у цјелини
горући је проблем за ГПБиХ.
Велики безбједносни изазов је немогућност утврђивања идентитета миграната који улазе
у БиХ, што представља потенцијалну пријетњу. Одбацио је оптужбе о томе да он као
директор ради за интересе сусједних земаља, посебно Хрватске, и тврди да су то лажи и
немогућа мисија у којој нико из састава ГПБиХ не учествује.
Бројни су проблеми са недостатком граничних полицајаца, у игнорисању приједлога
нових правилника који би рад ГПБиХ олакшали и учинили га ефикаснијим.
Планови Граничне полиције БиХ у области безбједности границе, реализација
Стратегије Граничне полиције БиХ и других сагласних стратегија, у функцији
реализације обавеза БиХ у процесу придруживања ЕУ, спровођење активности на

усвајању и примјени законодавства релевантног за рад Граничне полиције БиХ, са
аспекта потпуног усаглашавања са стандардима ЕУ, тежишта су у раду у наредном
периоду, што је посебно истакао током свог излагања.
Слободан Ујић, директор Службе за послове са странцима, истакао је најбитније
активности у области миграција, активности на спречавању и отклањању нелегалних
миграција. Бројни су проблеми који отежавају рад Службе јер је ријеч о мјешовитим
миграционим токовима гдје је у највећој мјери заступљена категорија економских
миграната који долазе из земаља које нису захваћене ратним дешавањима. У питању су
млади људи и малољетници без пратње који злоупотребљавају институт међународне
заштите, јер не подносе захтјев за азил. Велики проблем за Службу је податак да је у
99% случајева ријеч о мигрантима без икакавих идентификационих докумената и доказа
о њиховом боравку на територији друге државе или њиховом поријеклу, што ствара
додатне проблеме у утврђивању њиховог идентитета и могућности поступка реадмисије.
То је велики безбједносни изазов за БиХ као и прикупљање сазнања о рутама кретања
миграната, потенцијалним мрежама кријумчара као индиција које појединце могу
довести у везу са међународним тероризмом.
Након презентација, чланови Заједничке комисије Душанка Мајкић, Марина Пендеш и
Зукан Хелез постављали су питања и давали коментаре на уводна излагања.
Душанка Мајкић је коментарисала уводна излагање и презентацију те је поставила
неколико питања за министра Цикотића и његове сараднике:
1. Да ли Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ спроводи мјере и радње из своје
надлежности када је у питању документовање догађаја у камповима Бира и Липа?
2. Која су сазнања Министарства безбједности БиХ о сукобу који се десио у
прихватном центру у Блажују дана 20. 01. 2021. године?
3. Да ли се користе биометријски подаци с циљем идентификације илегалних
миграната?
4. Ко и на који начин доказује чињенице о статусу илегалних миграната (да ли су то
економски мигранти или избјеглице)?
5. Како се обавља реадмисија илегалних мигранта и којом динамиком? У којој мјери је
заживио споразум о редамисији са ИР Пакистан?
6. Зашто ЕУ шаље мигранте у БиХ и зашто шаље људе без идентитета?
7. Да ли има стратегија за враћање миграната у матичне земље и да ли их желимо
вратити у оквиру процедура које су законима предвиђене?
8. Како се финансира мигрантска криза, како се троши новац којим располаже ИОМ?
Који је статус 80 полицајаца из МУП-а РС који имају статус испомоћи и да ли ИОМ и
даље финансира те активности?
9. На који начин илегални мигрант долазе до новца и да ли неко у БиХ има евиденцију
дознака новца за илегалне мигранте?
Нагласила је да је састанак у Министарству безбједности БиХ само иницијални и да
стање са илегалним мигрантима треба транспарентно презентовати до краја јер не може

ИОМ бити тај који ће диктирати активности бх. институција, а новац ЕУ трошити тако
да се не зна гдје и како иде и зашто је намијењен.
Марина Пендеш је констатовала да су чланови Заједничке комисије добили
квалитетне и врло добре информације у оквиру презентација званичника Министарства
безбједности БиХ. Мишљења је да је крајње вријеме да Савјет министара БиХ у пуној
сарадњи и координацији са Министарством безбједности БиХ управља миграцијама.
То јасно треба рећи представницима ЕУ у БиХ и високим званичницима ЕУ. Сматра,
такође, да је крајње вријеме да се квалитетно запријечи граница БиХ на источном
дијелу. То треба ријешити у комуникацији Предсједништва БиХ са Савјетом
министара БиХ. То не значи да ОСБиХ треба да чува границе јер су процес
запречавања и чувања границе два различита процеса. Хитно треба зауставити улазак
илегалних миграната у БиХ и тиме ће активности институција, и кантоналних и
ентитетских и оних на нивоу државе добити сасвим другу димензију, нагласила је
Пендеш.
Зукан Хелез је поздравио напоре институција да ријеше проблем са илегалним
мигрантима. Мишљења је да Савјет министара треба да води процесе и усмјерава
активности. Кантонална руководства не могу доносити одлуке које се тичу државе
БиХ.
Након презентација и расправе која је обављена, те одговора које су дали представници
Министарства безбједности и полицијских агенција, закључено је да се сви тражени
одговори на питања чланова Заједничке комисије доставе у писаној форми у року од
седам дана.
С поштовањем,
Предсједавајући Заједничке комисије
Асим Сарајлић
Достављено:
- наслову
- а/а

