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-Члановима Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
PREDMET: Посјета чланова Заједничке комисије за одбрану и безбједност Служби за
послове са странцима
Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност посјетили су 26. 02. 2008. године
Службу за послове са странцима Босне и Херцеговине.
У делегацији Заједничке комисије били су: Бранко Зрно, предсједавајући, Слободан Шараба,
други замјеник предсједавајућег, чланови: Хазим Ранчић, Адем Хускић и Мирко Околић, те
Драгица Хинић, секретар, Жељко Грубешић, стручни савјетник, и Јовица Катић, стручни
сарадник.
Драган Мектић, директор Службе за послове са странцима, у уводном излагању упознао је
чланове Заједничке комисије са надлежностима ове службе. Он је истакао да је Служба
основана 01.10. 2006. године, те да оперативно дјелује тек од 2007. године. Осим сједишта у
Сарајеву, Служба дјелује и у 16 теренских центара у БиХ, који су распоређени у пет центара
јавне безбједности у РС-у, десет центара у кантонима у ФБиХ и једним центром у Брчко
Дистрикту БиХ. Успостављањем ове службе, критеријуми рада у овим центрима су потпуно
уједначени, а као резултат тога навео је успостављање јединствене базе података у свим
теренским центрима у БиХ.
Служба остварује сарадњу, прије свега, са ГПБиХ, СИПА-ом, ОБА-ом, те ентитетским и
кантоналним МУП-овима.
Служба за послове са странцима ради на два паралелна правца, и то:
1) административни, који подразумијева одлучивање о статусу странаца у БиХ, који
аплицирају за боравак подносећи све потребне доказе. Теренски центри Службе све
поднеске испитују, те на крају одобравају или неодобравају боравак странаца
привремено, на једну годину, или стални боравак.
2) оперативно-технички, односно инспекцијски, који подразумијева надзирање боравка
странаца у БиХ у смислу злоупотребе боравка у нашој земљи, предузимајући при
томе одређене мјере.
Као најзначајнији проблем у раду Службе за послове са странцима истакао је непостојање
имиграционог центра за странце. Тренутно постоји прихватни центар за странце у Раковици
код Сарајева, али он не испуњава услове које треба да има имиграциони центар. Служба је
почела градити овакав центар у Лукавици. Прва фаза, која кошта 500.000 КМ, биће завршена
најкасније за мјесец дана, чиме ће почети коришћење дијела Центра са капацитетом од 4050 лица. У наредној фази очекују изградњу другог комлекса тог центра који ће моћи примити
још 80 до 90 лица. Ова фаза ће коштати око 1.000.000 КМ. Нагласио је да се приликом
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реализације овог пројекта морају испоштовати стандарди које пред нас поставља ЕУ, а они
прије свега подразумијевају посебан смјештај за мушкарце, жене и дјецу, те постојање
амбуланте за сва лица која бораве у Центру.
Као сљедећи проблем навео је финансијске проблеме с којима се Служба сусреће. То се
првенствено односи на веома скупе авионске карте за повратак странаца у матичне земље.
Као могуће рјешење навео је примјер Хрватске и Србије, у чијим законодавствима је
предвиђено да се приликом хапшења странаца од њих може одузети новац како би се тим
новцем једним дијелом финансирао њихов повратак у земљу из које су дошли.
Наведено је да је азил постао изузетно добар начин злоупотребе боравка странаца у БиХ. Као
посљедицу тога имамо изузетно велики број странаца који чекају протјеривање из БиХ, а у
фази су добијања азила. У ситуацији злоупотребе азила, Служба примјењује скраћени
поступак у рјешавању статуса тих страних лица, не нарушавајући при томе Европску
конвенцију о људским правима.
Од представника Заједничке комисије за одбрану и безбједност затражио је, прије свега, да
подрже Закон о кретању и боравка странаца и азилу, чији су принципи до сада усвојени у оба
дома Парламентарне скупштине, а и обавеза БиХ према ЕУ је доношење овог закона. Њиме
ће се у великој мјери изједначити визни режим наше замље са шенгенским режимом. Тиме
би се наш визни режим са тренутних девет виза свео на свега четири, колико имају и земље
потписнице Шенгенског споразума.
Осим наведеног закона, у процедури се налази и Предлог закона о измјенама и допунама
Закона о Служби за послове са странцима, који је произашао из потребе да се јасно одреде
имиграциони центри као посебне установе, као и да се обезбиједи праћење странаца до
њихове земље.
Пројекат на којем тренутно ради Служба јесте Државна стратегија развоја миграционе
политике. У Босни и Херцеговини тренутно има 5.500 лица којима је одобрен боравак, у које
се не убрајају краткорочни боравци страних лица у трајању до 90 дана.
У свом раду имају подршку и међународних партнера, прије свега Европске комисије.
Осврћући се на излагање Драгана Мектића, Бранко Зрно је навео да изградња имиграционих
центара не смије бити скупа за државу, јер без њиховог постојања не може нормално
функционисати ни ова служба, а самим тим ни држава. Похвалио је досадашњи рад Службе
и истакао да ће јој Заједничка комисија пружити сву неопходну помоћ у будућем раду.
Предсједавајући
Заједничке комисије
Бранко Зрно

