BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNIČKI / ZASTUPNIČKI DOM
DOM NARODA
Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH
Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ДОМ НАРОДА
Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ

Број/Broj: 03/1-50-1-9-23-5/08
Сарајево/Sarajevo, 23. 06. 2008.
-Члановима Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
ПРЕДМЕТ: Информација о састанку чланова Заједничке комисије за одбрану и безбједност
са шефом Мисије ЕУПМ-а у БиХ, Вићенцом Копполом
Трећег јуна 2008. године Заједничка комисија за одбрану и безбједност одржала је састанак
са шефом Мисије ЕУПМ-а у БиХ, генералом Вићенцом Копполом. Уз господина Копполу,
делегацију Мисије ЕУПМ-а чинили су и Алма Ахмедбеговић, Палмер Килиг, Весна Вилис,
Симонети Сибах и Фатима Милетић.
У име Заједничке комисије састанку су присуствовали: Бранко Зрно, предсједавајући
Заједничке комисије, Шефик Џаферовић, први замјеник предсједавајућег, Слободан Шараба,
други замјеник предсједавајућег, Адем Хускић, Мирко Околић, Иво Миро Јовић, Хазим
Ранчић и Душанка Мајкић, чланови Заједничке комисије, Драгица Хинић, секретар, Жељко
Грубешић, стручни савјетник, и Јовица Катић, стручни сарадник.
Генерал Вићенцо Коппола је током разговора навео да је Мисија ЕУПМ-а у БиХ подржала
недавно усвојене законе који се односе на реформу полиције у БиХ, али да њихово усвајање
представља тек почетак ове реформе, с обзиром да сада почиње примјена ових закона. На
том путу ЕУ неће одустати од своја раније постављена три принципа. Навео је да Европска
мисија у БиХ своју будућу стратегију заснива на два концепта: усаглашавању, односно
хармонизацији постојећих законодавстава, и координацији постојећих полицијских
структура. У том смислу навео је да у Федерацији БиХ постоји 10 кантона који на различите
начине регулишу област полицијских структура у њима. Из таквог законског уређења не
види се јасно ланац заповиједања унутар ових структура, а такође је нејасна улога влада
приликом именовања полицијских комесара. Стога је ЕУПМ израдио Нацрт закона о
унутрашњим пословима кантона у Федерацији БиХ, којим су обухваћени ови проблеми и
предложен је начин њиховог рјешавања. Сврха оваквог закона је да влада буде та која ће
именовати комесара полиције, како би се утврдила његова одговорност према влади. Такође,
комесар полиције би имао на располагању и одређени дио новчаних средстава у буџету, који
би он лично контролисао. Овим би комесар у великој мјери директно контролисао и рад
полиције. Тиме би му се дао и одређени већи степен независности у раду, те умањило
политичко уплитање у рад полицијских структура. Рјешења из Нацрта закона предочена су
полицијским комесарима и премијерима кантоналних влада у Федерацији БиХ. Они су
подржали оваква рјешења, али није постигнут довољан степен коначне сагласности, с
обзиром да су премијери истакли да им за то треба подршка власти са виших нивоа. Генерал
Коппола навео је да је текст овог закона апсолутно у складу са европским принципима, те
позвао чланове Заједничке комисије за одбрану и безбједност да подрже нацрт овог закона.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Trg BiH 1, Sarajevo / Трг БиХ 1, Сарајево, Tel/Тел: (+387 33) 28 44 62, Fax: (+387 33) 23 34 80

2

Бранко Зрно навео је да се овдје ради о конкретним измјенама и допунама постојећих
кантоналних закона, како би се ријешиле системске разједињености у дефинисању позиција
полицијских комесара, министара унутрашњих послова и кантоналних влада. У томе би
пресудну улогу морала имати струка, а не политика.
Хазим Ранчић рекао је да је забрињавајући став генерала Копполе, који је у свом обраћању
навео да ЕУПМ ни након више до десет година од завршетка рата у БиХ не види коме
комесар неког кантоналног МУП-а одговара, нарочито ако се узме у обзир чињеница да је
управо међународна заједница у БиХ била та која је наметнула овакав принцип властима у
БиХ. Навео је да није упитно политичко немјешање у рад полицијских структура, као и да
неко ко према томе треба да буде професионалац за свој рад мора имати и одређена
финансијска средства. Ипак, онај ко добије та финансијска средства треба и да одговара за
свој рад, и то директно грађанима, а не да сноси одговорност индиректно, преко министара
унутрашњих послова. Навео је да овдје ипак постоје одређене контрадикторности између три
принципа које предлаже ЕУ и рјешења која су у овом нацтру закона понуђена од ЕУПМ-а.
Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност захвалили су се генералу Вићенцу
Копполи на презентацији нацрта овог закона и ставовима које је изнио у име ЕУПМ-а.
Истакнуто је да су чланови Комисије излагање у вези са овим законом примили к знању, те
ће се њени чланови који су из Федерације БиХ о њему огласити и покушати реаговати у
својим срединама како би убрзали и додатно усмјерили процес његовог доношења.
Предсједавајући
Заједничке комисије
Бранко Зрно

