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ЧЛАНОВИМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ОДБРАНУ И БЕЗБЈЕДНОСТ БиХ

ПРЕДМЕТ: Информација о одржаној Другој конференцији о теми: „Актуелно стање
безбједности у Босни и Херцеговини“, Бања Лука, 17. и 18. 12. 2009.
Веза акт број: 03/1-50-3-1345/09

У организацији Заједничке комисије за одбрану и безбједност, у згради Парламентарне
скупштине БиХ, 17. и 18. децембра 2009. године, одржана је Друга конференцији о теми:
„Актуелно стање безбједности у Босни и Херцеговини“.
Циљ Конференције је био да се путем дијалога са представницима надлежних институција
сагледају достигнућа, проблеми, те предлози и мјере за јачање улоге институција које су
ангажоване у стварању повољнијег безбједносног окружења, а самим тим и боље
безбједности Босне и Херцеговине и њених грађана.
На Конференцији су учествовали представници:

-

Заједничке комисије за одбрану и безбједност: Бранко Зрно, предсједавајући, Шефик
Џаферовић, први замјеник предсједавајућег, Слободан Шараба, други замјеник
предсједавајућег, Душанка Мајкић и Мирко Околић, чланови, те Драгица Хинић,
секретар, Жељко Грубешић, стручни савјетник, и Јовица Катић, стручни сарадник;

-

Канцеларије парламентарног војног повјереника: Бошко Шиљеговић, парламентарни
војни повјереник;
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-

Одбора за одбрану и безбједност Народне скупштине Републике Српске: Петар Ђокић,
предсједник;

-

Комисије за безбједност Представничког дома Парламента ФБиХ: Хајрудин Механовић,
члан;

-

Министарства безбједности – Мијо Крешић, замјеник министра безбједности;

-

Министарства одбране – Селмо Цикотић, министар одбране БиХ, Маринко Шиљеговић
и Сенахид Годињак;

-

Предсједништва БиХ – Ђуро Бероња, савјетник члана Предсједништва из српског
народа;

-

Заједничког штаба ОСБиХ: генерал-пуковник Миладин Милојчић, начелник Заједничког
штаба, генерал-мајор Мирсад Гутић, бригадни генерал Стаменко Новаковић, бригадни
генерал Драган Вуковић, бригадир Земир Синановић и бригадир Марко Стојчић;

-

Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) – Мирко Лујић, директор;

-

Граничне полиције БиХ – Винко Думанчић, директор, и Сеад Лисак;

-

Службе за послове са стрнцима: Драган Мектић, директор, и Раде Ковач;

-

НЦБ ИНТЕРПОЛ – Ади Бисер;

-

Центра за уклањање мина – БХМАК: Душан Гавран, директор;

-

Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ: Трифко Буха и Синиша Ђукић;

-

Агенције за полицијску подршку: Драган Слипац, директор;

-

Агенције за форензичка испитивања и вјештачења: Љиљана Тришић, директор;

-

Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова: Бранко Вукоја, директор;

-

Федералног министарства унутрашњих: Мухидин Алић, министар, и Адмир Катица;

-

Федералне управа полиције: Златко Милетић, директор;

-

Владе Републике Српске: Душко Четковић и Рајко Чкоњовић;

-

Министарства унутрашњих послова Републике Српске: Душко Ковачевић;

-

Управа полиције Министарства унутрашњих полова Републике Српске: Урош Пена,
директор, и Нијаз Смајловић;

-

Полиције Брчко Дистрикта – Фахрудин Селимовић, замјеник шефа полиције Брчко
Дистрикта;

-

Тужилаштва БиХ: Милорад Барашин, главни тужилац;

-

МУП-а Кантона Сарајево: Химзо Селимовић, полицијски комесар;

-

МУП-а Зеничко-добојског кантона: Азиз Бротлија, министар, Фахрудин Бећировић,
полицијски комесар;

-

МУП-а Босанско-подрињског кантона: Нусрет Сиповић, министар, Едиб Бичо,
полицијски комесар;
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-

МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона: Зоран Крешић, министар, и Амир Бегић,
полицијски комесар;

-

МУП-а Западнохерцеговачког кантона: Ивица Гашпар, министар, Зоран Галић,
полицијски комесар;

-

МУП-а Унско-санског кантона: Сенад Кајдић, министар, Рамо Бркић, полицијски
комесар;

-

МУП-а Тузланског кантона: Сеад Омербеговић, министар, Недим Мутапчић, полицијски
комесар;

-

МУП-а Посавског кантона: Тадо Оршолић, министар, Јосип Петрић, полицијски
комесар;

-

Центра јавне безбједности Бања Лука: Зоран Станишљевић, начелник;

-

Центра јавне безбједности Бијељина: Василије Андрић, начелник;

-

Мисије ОЕБС-а у БиХ: Јасна Драгичевић и Шејла Бекташевић;

-

УСАИД Пројекта подршке парламентима: Кристијан Хаупт и Лада Мујкић;

-

ОХР-а: Пер Нормарк;

-

ЕУФОР-а: пуковник Пол ван Зип Јаохим (Pol Van Zijp Joahim), Патрисја Цимпка
(Patrycja Ciempka) и Драган Зовко;

-

Штаба НАТО-а: Лејла Хаџихасановић;

-

УНДП-а: Амна Бербић;

-

ЕУПМ-а: Ивана Јусуфбеговић;

-

Центра за безбједносне студије: Денис Хаџовић и

-

Центра за међународне односе: Милош Шолаја.

Бранко Зрно, предсједавајући Заједничке комисије за одбрану и безбједност, у име
организатора поздравио је представнике домаћих и међународних институција, као и
невладиних организација који учествују у раду ове конференције. Напоменуо је да је прошле
године одржана прва конференција о овој теми, те да се овим наставком испоштовао договор
о традиционалности оваквих сусрета.
Након уводних ријечи, почео је радни дио Конференције, а транскрипт тог дијела чини
саставни дио ове информације.
Бранко Зрно је, након завршетка презентација и расправе која је услиједила након њих,
учесницима Конференције предложио да Заједничка комисија за одбрану и безбједност
сачини предлог закључака проистеклих из рада Конференције, те их достави учесницима
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ради сугерисања евентуалних измјена и допуна, како би након тога они постали закључци
Друге конференције о актуелном стању безбједности у Босни и Херцеговини. Наведени
предлог прихваћен је и учесницима Конференције прослијеђени су предлози закључака, на
које нису имали примједаба.
Након наведене фазе изјашњавања учесника Конференције, Заједничка комисија за одбрану
и безбједност БиХ усвојила је сљедеће
ЗАКЉУЧКЕ:
„1. Како би се све безбједносне структуре на свим нивоима власти у БиХ, у оквиру
овлашћења која су им дата, што ефикасније бориле против свих врста криманала,
сугерише се доношење неопходне одговарајуће правне (законске и подзаконске)
регулативе на начин да се она донесе у потпуности тамо гдје недостаје, одн. да се
изврше измјене и допуне постојеће гдје се укаже потреба, те тамо гдје је неопходно да
се усклади постојећи законски оквир. За примјере могу се навести потребе доношења
Закона о борби против тероризма, усклађивања постојећег законодавства у вези с
борбом против корупције или сукобом интереса, или потребе за евентуалном допуном
одредаба закона о прекршајима у смислу могућности изрицања и затворске казне. Као
примјер потребе доношења неопходних подзаконских аката може се навести потреба
за израдом стратегије за смањење угрожености грађана у саобраћају.
2.

Осим доношења нове правне регулативе, неопходно је досљедно примјењивати
постојеће законске и подзаконске прописе у безбједносној области, како би се и на тај
начин још више допринијело побољшању безбједносне ситуације у БиХ и омогућило
окончање процеса реформе полиције у БиХ.

3. Од свих безбједносних агенција у БиХ очекује се да приоритет у њиховом раду у
наредном периоду буде борба против организованог криминала.
4. Од свих безбједносних агенција у БиХ очекује се да сарадњу и координацију у борби
против свих врста криминала подигну на још виши ниво.
5. Све безбједносне структуре треба активно да дјелују и раде на унапређењу:
а) Стратегије за рад полиција у заједници, с посебним освртом на рад с повратничком
популацијом, како би се осигурала потпуна безбједност ове категорије становништва;
б) Стратегије о малом и лаком оружју и муницији (SALW), уз подршку УНДП-у у БиХ
који има значајну улогу у њеном спровођењу, те уз посебно истицање потребе за
повећањем безбједности локација (складишта) с нестабилном муницијом.
4. Ради што боље информираности и стицања повјерења грађана у њихов рад, све
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безбједносне агенције требало би да приликом израде својих аката воде рачуна и
уважавају мишљење грађана о њиховој процјени безбједносне ситуације у БиХ. У том
контексту требало би настојати остварити и што бољу сарадњу с невладиним
организацијама као видом самоорганизовања грађана.
5. Од свих институција у БиХ које одлучују о средствима неопходним за рад
безбједносних структура, очекује се разумијевање њихових потреба за реализовањем
постављених циљева дјеловања и максимална подршка приликом одлучивања о
додјели неопходних средстава ради јачања постојећих капацитета тих институција (у
људству и набавци неопходне опреме). У том смислу, као неки од видова помоћи гдје
је то могуће реализовати, предлаже се надлежним органима да размотре могућност
уступања вишка војне имовине (покретне и непокретне) безбједносним агенцијама, те
могућност да се војници којима током 2010. истиче уговор о раду ангажују у
безбједносним агенцијама које имају потребе за тим.
6. Ради повећања ефикасности у раду, боље информисаности и повећања нивоа
повјерења према свим структурама у безбједносној области, од свих безбједносних
агенција и представника законодавне власти на свим нивоима власти очекује се
активно учешће и безрезервна сарадња.“

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Бранко Зрно

У прилогу:
 Транскрипт Конференције
Достављено:
 Наслову
 а/а
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