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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Надлежности Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајнобезбједносне агенције Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Комисија), утврђене су
у одредбама Закона о Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ („Службени гласник
БиХ“, бр. 12/04, 20/04, 56/06 и 12/09), Закона о заштити тајних података БиХ
(„Службени гласник БиХ“, бр. 54/05 и 12/09), те пословницима оба Дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.
Поред наведених прописа, Комисија се руководи и властитим Пословником и
Правилником о заштити тајних података, те релевантним прописима које доноси
Државни безбједносни орган. Комисија у своме раду такођер настоји уважити и
принципе садржане у Заједничкој вањској и безбједносној политици ЕУ (ЦФСП),
односно у њеном дијелу који се конкретније односи на подручје рада Комисије, тј.
Заједничкој одбрамбеној и безбједносној политици (ЦСДП). Такођер се у обзир
узимају и обавезе БиХ у смислу НАТО аспирација Босне и Херцеговине, тј. обавезе
дефиниране кроз ИПАП, МАП и Безбједносни споразум између БиХ и НАТО, као и
Споразум о повјерљивости информација потписан између Босне и Херцеговине и ЕУ.
Коначно, Комисија при раду има у виду и обавезе које проистичу из других
међународних споразума које је Босна и Херцеговина потписала или им приступила.
Комисија је у претходној години одржала шест радних сједница (законски
„минимум“ су обавезне двије), успјешно организовала три Јавне трибине за академску
заједницу и обавила четрдесет надзорних посјета и састанака на основу Закона о
заштити тајних података и Закона о ОБА БиХ.
Из Извјештаја се може закључити да је рад Комисије био интензиван и да су
успјешно имплементирани механизми и овласти који су дати Комисији релевантним
законима.

2. АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ У 2016. ГОДИНИ
Током извјештајног периода, тј. током 2016. године, Комисија је реализирала
слиједеће активности:
Број одржаних сједница
6
Број радних састанака / надзор ЗОЗТП
40
Број радних састанака / надзор З ОСА
4
Број тачака дневног реда
34
Учешће на семинарима и конференцијама на позив
Организоване Јавне трибине
3

2

3

Комисија је у извјештајном периоду разматрала:
Приједлози закона
Извјештаји и информације
Одлуке
Усвојени закључци
Остали акти

0
13
0
8
7

Током извјештајног периода Комисија је у оквиру својих надлежности пратила
рад различитих тијела и институција извршне власти (ОБАБиХ, ДБО, Министарство
безбједности, Министарство одбране, предсједавајући Савјета министара БиХ, Савјет
министара БиХ, итд.).
Присуство чланова Комисије сједницама:
Члан Комисије:
Никола Шпирић
Бариша Чолак
Сафет Софтић
Средоје Новић
Дарко Бабаљ
Љиља Зовко
Мирсад Мешић
Предраг Кожул
Фахрудин
Радончић
Ђорђо Крчмар
Садик Ахметовић
Дамир Бећировић

Присутност:
6
6
6
6
4
6
5
5
2

Постотак присуства:
100 %
100 %
100 %
100 %
66 %
100 %
83 %
83 %
33 %

4
5
6

66 %
83 %
100 %
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a. Законодавне активности

Закони који су били предвиђени за разматрање у оквирима надлежности
Комисије (односно предлагање измјена и допуна истих које се тичу послова и органа
из надлежности Комисије) су слиједећи:
1. Закон о ОБАБиХ
2. Закон о заштити тајних података БиХ
3. Закон о ревизији институција БиХ,
4. Закон о јавним набавкама, те
5. Закон о одбрани БиХ.
Што се тиче Закона о заштити тајних података БиХ, вршили смо редован и
веома интензиван надзор над његовом примјеном, те је Комисија на својој 07. сједници
одржаној 27.04.2016.г усвојила Годишњи план надзорних посјета и о истом
обавијестила Колегије оба дома и ДБО Министарство безбједности ради пружања
стручне и техничке подршке с обзиром да је Комисија на основу њиховог Годишњег
извјештаја о извршеном оперативном и техничком надзору у области заштите тајних
података код одређеног броја институција примјетила извјесну стагнацију или
недостатке у провођењу предметног закона. Чланови Комисије су обавиле сљедеће
надзорне посјете:
1. Предсједништво БиХ
2. Министарство безбједности
3. Министарство одбране
4. Министарство финансија
5. Министарство вањске трговине и економских односа
6. Министарство вањских послова
7. Министарство цивилних послова
8. Министарство правде
9. Министарство за људска права и избјеглице
10. Министарство промета и комуникација
11. Генерални секретаријат Савјета министара
12. Извршни обавјештајни одбор
13. Дирекција за координацију полицијских тијела (ДКПТ)
14. Државна агенција за истраге и заштиту (СИПА)
15. Гранична полиција (ГП)
16. Служба за послове са странцима (СПС)
17. Агенција за форензичка испитивања и вјештачења (АФИВ)
18. Агенција за полицијску подршку (АПП)
19. Агенција за заштиту личних података (АЗЛП)
20. Управа за индиректно опорезивање БиХ (УИО)
21. Агенција за информације и размјену података (ИДДЕЕА)
22. Служба за заједничке послове институција БиХ (СЗЗП)
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23. Суд БиХ
24. Тужилаштво БиХ
25. Високи судски и тужилачки савјет (ВСТВ)
26. Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ (ОБАБиХ)
27. Државни безбједносни орган (ДБО)
28. МУП ФБиХ
29. МУП РС
30. Полиција Брчко Дистрикта БиХ
31. МУП КС Сарајево
32. МУП ЗДК Зеница
33. МУП СБК Травник
34. МУП БПК Горажде
35. МУП ХНК Мостар
36. МУП ЗХК Љубушки
37. МУП К10 Ливно
38. МУП ПК Орашје
39. МУП УСК Бихаћ
40. МУП ТК Тузла

ЧЛАН КОМИСИЈЕ:

Учествовао у
посјетама:

Никола Шпирић
Сафет Софтић
Бариша Чолак
Љиља Зовко
Средоје Новић
Предраг Кожул
Садик Ахметовић
Мирсад Мешић
Ђорђо Крчмар
Дарко Бабаљ
Фахрудин Радончић
Дамир Бећировић

20
4
15
10
11
10
7
11
1
1
1
15

УКУПНО
ПОСЈЕТА:

40

Комисија је у децембру 2016. планирала одржати тематску сједницу из области
примјене Закона о заштити тајних података, али будући да смо надзорне активности
због низа фактора успјели довршити тек средином децембра, ова ће сједница остати у
плану за почетак наредне године. Ипак, битно је истаћи да је ово први пут да је
Комисија у једној години обишла оволики број институција које свакодневно обрађују
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тајне податке, односно које су „нулти“ приоритети у смислу примјене ЗОЗТП. У
сваком посјећеном органу смо поред вршења функције надзора, понудили и нашу
стручну помоћ, те смо успоставили ефикасну и проходну комуникацију између
Комисије, ДБО и руководилаца посјећених органа.
Када је ријеч о имплементацији ЗОЗТП у ПСБиХ, битно је истаћи да су уз
стручну подршку секретара комисије (који је уједно и безбједносни службеник
ПСБиХ) чланови Заједничког колегија усвојили тзв. „безбједносни пакет“, односно
„Пакет мјера и одлука битних за успостављање и цертификацију безбједносног
подручја Парламентарне скупштине БиХ и општу примјену Закона о заштити тајних
података од стране ПСБиХ“. Овај пакет садржи сљедеће акте:
1. Одлука о начину употребе и похране кључева безбједносних подручја
ПСБиХ
2. Одлука о одређивању безбједносних и административних подручја
ПСБиХ
3. Безбједносне оперативне процедуре (СецОПс)
4. Процедуре за одржавање затворене сједнице дома на којој се разматрају
тајни подаци
5. Безбједносни план за поступање с тајним подацима које штити ПСБиХ
6. Правилник о заштити тајних података у ПСБиХ
ПСБиХ је акредитована за електронску размјену тајних података до и
укључујући степен Интерно. Сада је у плану надоградња тог степена, у складу са
финансијским могућностима ПСБиХ.
Канцеларија секретара ЗК ОБА поред редовних послова из надлежности
Комисије у извјештајном периоду је обављала и пријем, оптрему и похрану поште са
ознаком тајности за цијелу ПСБиХ (све њене чланове, упосленике, именоване
дужноснике и радна тијела). Једнако тако, ова је Канцеларија одређен и као
организациона јединица која врши унутрашњи надзор над примјеном Закона о заштити
тајних података, те је у том смислу проводио активности које ће детаљно описати у
своме извјештају о раду.
Што се тиче Закона о одбрани БиХ, Комисија је оцијенила начин на који је
радна група формирана од стране представника Министарства одбране (а која се
бавила приједлогом измјена Закона о одбрани) третирала један број питања
неприкладним, односно оцијењено је да би наставак активности у том смјеру могао
неповољно утјецати на примјену Закона о заштити тајних података, Закона о ОБАБиХ,
али и одредби Безбједносног споразума између БиХ и НАТО.
Што се тиче Закона о јавним набавкама, Комисија је упозната са проблемима
који се јављају због немогућности да се у складу са постојећим законом организује и
проведе тзв. „безбједносни тендер“, односно да се проведе и примијени поступак тзв.
„индустријске безбједносне провјере“. Ради се о провјери правних лица (предузећа)
приликом јављања на класифицирани тендер, нпр. за набавку специјалне полицијске
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опреме и слично. Сва потребна законска одређења и дефиниције већ постоје у Закону о
заштити тајних података, но Закон о јавним набавкама не препознаје ту чињеницу.
Најједноставније рјешење постојеће ситуације било би да се цијело поглавље о
индустријској провјери из ЗОЗТП „премјести“, односно угради у Закон о јавним
набавкама. Тренутно је у фази усвајања Правилник о индустријској безбједности који
има потенцијал да коначно уреди сва неријешена питања. Комисија ће будно пратити
статус овог документа на Савјету министара.
Већ смо раније установили проблем одавања тајних података медијима и
другим неовлаштеним особама, те ћемо поново актуализирати чињеницу да је из
садашњег Кривичног закона БиХ избрисан члан 225. који је уређивао „Одавање
службене тајне“. Ово ће нам бити један од апсолутних приоритета у наредној години.

b. Разматрање материјала који проистичу из законом утврђених
надлежности и осталих аката
Кад је ријеч о актима који немају законодавни карактер, Комисија је у
извјештајном периоду разматрала, усвојила, примила к знању и по потреби упутила у даљу
процедуру слиједеће акте:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

Извјештај о раду Заједничке комисије за надзор над радом ОБАБиХ за
2015. годину;
План рада Заједничке комисије за надзор над радом ОБАБиХ за 2016.
годину;
Годишњи извјештај о извршеном оперативном и техничком надзору у
области заштите тајних података у 2015. години.
Годишњи извјештај о извршеној ревизији у ОБАБиХ за 2015.годину
редовни полугодишњи Извјештаји Главног инспектора ОБАБиХ о
рјешавању жалби поднесених против Агенције
Приједлог буџета и анекса буџета ОБАБиХ за 2017. годину
Извјештај о издатим дозволама за приступ тајним подацима од стране
Министарства безбједности БиХ – ДБО и Министарства одбране
Извјештаји и информације ОБАБиХ о конкретним појединачним
питањима на која је Комисија тражила одговор или изјашњење или која
јој је упутио Дом
представке које се тичу рада ОБАБиХ, упућене од стране различитих
правних и физичких лица (грађана, владиних и невладиних
организација).
Припрема и реализација теренских надзорних посјета на основу ЗОЗТП и
радно-консултативних састанака са руководством ОБА БиХ
Припрема и реализација активности чланова Комисије у БиХ и у
међународним односима (Конференције, радионице и округли столови)
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12.

Организација, у сарадњи са ОБАБиХ и НУПИ, три Јавне трибине за
академску заједницу у Бања Луци, Мостару и Сарајеву

Планом рада Комисије било је предвиђено и разматрање Годишње платформе о
обавјештајно-безбједносној политици БиХ, која је прописана у чл. 7. став (1) алинеја 5.
Закона о Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ. Као и ранијих година, поново смо
суочени са занемаривањем ове обавезе, како од стране Савјета министара које је дужно
да је припреми, тако и од стране Предсједништва БиХ које је дужно да је одобри и
достави Парламенту. У немогућности да након бројних покушаја анимирамо извршну
власт на благовремену припрему овог акта, тренутно разматрамо друге опције (измјене
Закона које ће ово питање уредити на ефикаснији начин).
c. Надзорне посјете и радни састанци из надлежности Комисије

2.1.

ПРИСУСТВО ОБУКАМА, РАДИОНИЦАМА, КОНФЕРЕНЦИЈАМА,
СЕМИНАРИМА, ТРИБИНАМА И ОКРУГЛИМ СТОЛОВИМА
Члан Комисије Бариша Чолак је био домаћин у ПСБиХ полазницима
обуке „Безбједносна политика БиХ“ у организацији Министарства
безбједности БиХ и ОЕБС и представио надлежности и рад Комисије те у
разговору одговарао на постављена питања. У организацији Женевског центра
за демократску контролу оружаних снага (ДЦАФ) и Центра за безбједносне
студије (сарајевска НВО) у децембру је одржан округли сто на тему
„Кориштење посебних истражних метода“ којем су присуствовали чланови
Љиља Зовко, Предраг Кожул и Мирсад Мешић. Остали учесници укључивали
су државне тужиоце предвођене гђом. Дианом Кајмаковић, тужиоце са
ентитетског и кантоналног нивоа, специјалне истражитеље СИПА-е и ОБА-е, те
представнике различитих агенција за спроведбу закона.
У организацији Заједничке комисије за надзор над Обавјештајно –
безбједносном агенцијом (ОБА) Босне и Херцеговине одржане су три јавне
трибине за представнике академске заједнице у БиХ и то у Бања Луци
(уводничари Никола Шпирић и Средоје Новић), Мостару (уводничари: Љиља
Зовко, Предраг Кожул и Дамир Бећировић) и Сарајеву (Никола Шпирић, Љиља
Зовко, Мирсад Мешић, Дамир Бећировић и Средоје Новић). Посебно нас радује
огроман одзив студената, али и професора па чак и декана, на ове активности –
само на радионици у Сарајеву присуствовало је око 500 студената и око 40
универзитетских професора из цијеле БиХ.
На трибинама, чији је циљ био да се рад обавјештајног сектора приближи
грађанима наше земље, посебно академској заједници као најквалитетнијем
дијелу друштва, професори и студенти из цијеле државе у разговору са
члановима Заједничке комисије и припадницима ОБАБиХ имали су прилику да
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изнесу своје ставове о тренутном стању безбједносног сектора у БиХ, као и
своје сугестије за будући рад, структуру и профилирање службеника у
обавјештајном сектору.
Након презентација о надлежностима и раду Заједничке комисије и
Агенције, студенти и професори имали су јединствену прилику да поставе
директна питања како Комисији, тако и службеницима ОБАБиХ.
Испуњењем плана за одржавање три јавне трибине, закључен је циклус
овогодишњих активности на отварању обавјештајне заједнице према грађанима.
Партнери Заједничке комисије на овом пројекту су били ОБАБиХ и норвешки
Владин институт за међународне односе НУПИ.

2.2.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ:

Учешће на
радионицама:

Никола Шпирић
Сафет Софтић
Бариша Чолак
Љиља Зовко
Средоје Новић
Предраг Кожул
Садик Ахметовић
Мирсад Мешић
Ђорђо Крчмар
Дарко Бабаљ
Фахрудин Радончић
Дамир Бећировић

2
0
1
3
3
2
0
2
0
0
0
2

УКУПНО
РАДИОНИЦЕ/ТРИБИНЕ:
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СТУДИЈСКЕ ПОСЈЕТЕ И ПРОГРАМИ
УСАВРШАВАЊЕ У ИНОЗЕМСТВУ
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ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНО

Комисија у извјештајном периоду није обавила ниједну студијску посјету ван
граница БиХ.

2.3

САРАДЊА С ОБАВЈЕШТАЈНО-БЕЗБЈЕДОСНОМ АГЕНЦИЈОМ БИХ И
ДРУГИМ ДОМАЋИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

Чланом 19. Закона о Обавјештајно-безбједносној агенцији Босне и Херцеговине
утврђено је да Комисија врши надзор над законитошћу рада ОБАБиХ. Ова законска
обавеза испоштована је у мјери у којој је Комисија то била у могућности учинити те су
организоване четири теренске посјете канцеларијама ОБА БиХ у БиХ. С обзиром на

ознаку тајности ове активности неће бити детаљније описане у смислу садржаја
посјете, локације и присуства.
Као што је раније наведено, промјена у односу на раније периоде је да се
Комисија активније састајала са другим тијелима из безбједносног сектора (осим ОБАе), те чињеница да је појачана кореспонденција Комисије са свим релевантним
институцијама БиХ.

2.4

МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ

Комисија у извјештајном није имала ни долазних ни одлазних билатералних
посјета. При томе истичемо примјетно смањен ангажман међународне заједнице (у
односу на раније периоде) у контактима са Комисијом. Подсјећања ради, раније су
контакти са НАТО Штабом, ОСЦЕ Мисијом, ДЦАФ-ом, УСАИД-ом, НУПИ-јем и
Амбасадом САД били редовни и овим каналима се одвијао добар дио процеса у
међународној, понекад чак и домаћој, сарадњи Комисије (ове су институције давале
подршку за организирање семинара у БиХ, студијске посјете ван БиХ, експертну
предавачку или савјетодавну подршку, и слично). Сада је обим ове подршке и, чини се,
интереса међународне заједнице уопште, увелико смањен, али желимо истаћи да то не
сматрамо значајнијим проблемом. Штавише, са једне стране смо сами иницирали
довођење међународног уплива у рад Комисије у законске оквире, у чему смо и у
успјели (раније су свакој сједници Комисије присуствовали неки или сви од наведених
страних организација), а са друге стране, кад је ријеч о програмима обуке (семинарима
и слично), Комисија је и овдје сама заузела став да инсистира да се све врсте едукације
обављају у БиХ, и са што је могуће мање путних трошкова, ноћења, дневница, и
слично. Истичемо да смо се овог става досљедно држали још од мандата прошлог
предсједавајућег, који је увео овај тренд у раду Комисије. Сви чланови тада су
једногласно подржали његов приједлог, и тог се става држимо и даље.

3.

РЕЗИМЕ

Анализом побројаних активности може се закључити да је Комисија током 2016.
године радила изузетно појачаним интензитетом.
Комисија је од свога формирања до данас константно настојала унаприједити властите
капацитете и обавијештеност, како би квалитетније допринијела поштивању и
примјени Закона о заштити тајних података БиХ и остваривању ефикасног надзора над
Обавјештајно-безбједносном агенцијом БиХ и другим тијелима која нам спадају у
надлежност. Сматрамо да смо овај циљ остварили.
Као и досад, посветили смо један дио времена упознавању са принципима
Заједничке вањске и безбједносне политике ЕУ (ЦФСП), односно Заједничке
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одбрамбене и безбједносне политике (ЦСДП). Једнако тако, имали смо у виду и
обавезе дефиниране кроз ИПАП, МАП и Безбједносни споразум између БиХ и НАТО,
те различите обавезе које проистичу из других међународних споразума које је Босна и
Херцеговина потписала или им приступила (попут безбједносних споразума
потписаних између БиХ и ЕУ, БиХ и ОЕБС, итд.).
Ова смо питања размотрили посебно у пољу баланса између заштите личних
података и индивидуалних слобода, наспрам потреба за заштитом тајних података, те у
питањима која су у одређеним моментима рада Комисије била актуелна, попут начина
на који је ријешено питање безбједносних провјера за раднике правосуђа у земљама
ЕУ, које нам је било потребно при разматрању посљедњег приједлога за измјене
домаћег Закона о заштити тајних података.
У наставку су наведена питања која су била предмет пажење Комисије, а која још нису
ријешена:
1. Потпуна примјена и поштивање одредби Закона о заштити тајних података
БиХ.
a. неадекватна систематизација радних мјеста унутар Министарства
безбједности (у Државном безбједносном органу/ДБО) и Министарству
одбране
(у Сектору за обавјештајно-безбједносне послове).
Систематизације морају уважавати одредбе ЗОЗТП и релевантне
директиве НАТО-а и Одлуке Савјета Европе. У Министарству одбране
као проблем је констатовано и недоношење Правилника о раду Војнообавјештајног рода.
b. неадекватно формулисање инспекцијског надзора који проводи ДБО
c. нејасноће, контрадикције и недоречености у једном броју закона и
подзаконских аката, прије свега кад је ријеч о Закону о ревизији у
институцијама БиХ и члану 9. Закона о одбрани БиХ.
d. неунифициране праксе у раду различитих државних органа, кад је ријеч о
руковању тајним подацима и размјени или достављању истих, и
неадекватно поштивање законских одредби у смислу дефинисања
сигурносних подручја, резервних локација, поступака за уништавање
тајних података и других безбједносних процедура.
e. недостаци у јединственом приступу и поштивању одредби о физичкој и
информатичкој заштити података и локација, прије свега у
подрегистрима, који још увијек чекају на цертификацију од стране ДБО.
f. споро или непотпуно испуњавање обавеза које за БиХ произилазе из
МАП-а и ИПАП-а, што кочи или онемогућава даљи напредак БиХ у
смислу њених НАТО аспирација.
g. брисање члана 225. из Кривичног закона БиХ.
Комисија ће у наредном периоду путем надзорних и радних посјета настојати да
у директном контакту са руководиоцима и овлаштеним представницима органа
извршне власти у БиХ, исте анимира на ефикаснију примјену Закона о заштити тајних
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података БиХ. Исто вриједи и за ПСБиХ (потребно је осигурати адекватно заштићене
просторије за рад ове и других комисија које одржавају повјерљиве сједнице, и сл.)
Комисија је установила да је степен примјене ЗОЗТП у органима јавне управе у
БиХ, иако непотпун, ипак задовољавајући. С тим у вези Комисија ће наставити
пружање подршке Државном безбједносном органу и свим другим тијелима којима
Комисија у оквиру својих надлежности може помоћи у остваривању овог циља.
2. Пуни демократски парламентарни надзор над Обавјештајно-безбједносном
агенцијом БиХ. У сврху реализације овог циља одржавали смо сталан контакт
са руководством ОБАБиХ, те се на друге начине обавјештавали о
потенцијалним или актуелним проблемима у њиховом раду и начинима на које
Комисија може утјецати на отклањање установљених проблема. Подржали смо
одређене пројекте капиталних улагања које је предложила ОБА, а чији је циљ
био смањивање трошкова најма једног броја просторија и логистички проблеми
који се притом јављају из угла заштите тајних података у «туђим» просторијама.
Преостали крупни проблеми којима ћемо у даљем периоду посветити детаљну
пажњу су:
a. кашњење у достављању законом прописаних материјала на разматрање
Комисији, посебно кад је ријеч о материјалима које достављају
Предсједништво БиХ и Савјет министара. Ова кашњења узрокују
озбиљне посљедице на рад ОБАБиХ, која је принуђена у недостатку
Годишње платформе о обавјештајно-безбједносној политици БиХ радити
на основу прошлогодишњих или чак старијих Платформи, што њен рад
чини у најбољем случају, полулегалним.
b. Одавање тајних података медијима и другим неовлаштеним особама
Комисија је у циљу отклањања горњих недостатака подузела један број
активности, укључујући анализу начина на који су ова питања ријешена у другим
земљама, и одржавање једног броја радно-консултативних састанака са тијелима
укљученим у одређене процесе од интереса за Комисију.
Наставак активности подразумијеват ће приступање измјенама закона за које је
Комисија утврдила да уносе забуну у процесу међуагенцијске сарадње.
Комисија ће и у наредном периоду настојати да активно допринесе пуној спроведби
Закона о заштити тајних података БиХ и остваривању пуне демократске контроле над
радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ, те благовремено вршити и друге
задатке из своје надлежности.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
др Никола Шпирић
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