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Број/Broj: 4/1-50-1-83-22/05
Сарајево/ Sarajevo, 31.05.2005. године
ЗАПИСНИК
са 22. сједнице Заједничке комисије Парламентарне скупштине БиХ за одбрамбену и
безбједносну политику и надзор над радом одбрамбених и безбједносних структура на нивоу
БиХ.
Сједница је одржана 31.05. 2005. године у згради Владе Брчко Дистрикта БиХ, у времену од
12,00 до 13,00 часова.
Сједници су присуствовали чланови Заједничке комисије: Бошко Шиљеговић, Бранко Зрно,
Сеада Палаврић, Адем Хускић, Осман Брка и Мирко Благојевић.
Сједници из оправданих разлога нису присуствовали: Шефик Џаферовић, Халид Гењац,
Винко Радовановић, Анто Спајић, Момчило Новаковић и Винко Зорић.
Сједници је присуствовао и Цвијетин Николић, члан Одбора за одбрану и безбједност
Народне Скупштине Републике Српске и представник ОЕБС-а Кристијан Хаупт.
Осим чланова, сједници су присуствовали и Драгица Хинић, привремени секретар Комисије,
те Жељко Грубешић, експерт за помоћ у раду Комисије.
За расправу на сједници предложен је сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Преглед досадашњих активности Заједничке комисије у вези са састанцима и

посјетама домаћим институцијама из надлежности ове комисије у оквиру вршења
парламентарног надзора, сусретима с међународним представницима и
представницима парламената и радних тијела других држава у нашој земљи, те
посјетама и сусретима с парламентима и радним тијелима других држава изван БиХ.
Чланови Заједничке комисије једногласно су усвојили предложени дневни ред.
Ад. - 1. Преглед досадашњих активности Заједничке комисије у вези са састанцима и
посјетама домаћим институцијама из надлежности ове комисије у оквиру вршења
парламентарног надзора, сусретима са међународним представницима и
представницима парламената и радних тијела других држава у нашој земљи, те
посјетама и сусретима с парламентима и радним тијелима других држава
изван БиХ.
Бошко Шиљеговић истакнуо је да је посјета Брчко Дистрикту БиХ искоришћена и за
одржавање сједнице Заједничке комисије, на којој су информативно сагледане све
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досадашње активности у вези са састанцима с представницима домаћих и институција
других земаља у току текуће године. Навео је да је овај период обиловао низом сусрета који
се могу сврстати у три цјелине, како је то уобличено и у писаном прегледу достављеном
члановима Комисије.
Тако је Комисије одржала састанке с представницима домаћих институција за чији је
парламентарни надзор овлашћена, као што су ДГС, Интерпол, Центар за уклањање мина
(БХМАC), Државна агенција за истраге и заштиту (SIPA). Друга група активности односила
се на сусрете с представницима страних делегација који су посјетили БиХ и сусрете с
представницима међународне заједнице у БиХ. У оквиру овог дијела чланови Заједничке
комисије састали су се: с амбасадором Швајцарске, с делегацијом Парламента СР Њемачке, с
командантом снага ЕУФОР-а у БиХ, генералом Дејвидом Ликијем, командантом Штаба
НАТО-а у БиХ, генералом Стивеном Шуком, са Георгом Катсирдакисом, шефом Одјељења
за сарадњу у области одбране ПСНАТО, са француским сенаторима и амбасадором
Француске у БиХ. Трећи дио сусрета односи се на посјете чланова и особља Заједничке
комисије институцијама и тијелима других држава. У овом дијелу реализоване су посјете
радним тијелима и институцијама из области одбране и безбједности Швајцарске, Словеније,
Бугарске, а крајем 2004. године и Хрватске. На крају је констатовано да су све посјете од
изузетног значаја за напредак у области парламентарног надзора и демократизације области
одбране и безбједности у БиХ, што представља велики корак у процесу прикључења БиХ
ПФП-у и НАТО-у.
У потом отвореној расправи учествовали су сви присутни чланови Заједничке комисије, као
и Цвијетин Николић, члан Одбора за одбрану и безбједност НСРС, и при томе изразили
изузетно задовољство досадашњим степеном ангажованости у раду ове комисије, те наду да
ће се и у наредном периоду истрајати на том путу.

Записник сачинила
Драгица Хинић

Привремени предсједавајући
Заједничке комисије
Бошко Шиљеговић
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