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Сарајево/Sarajevo, 05. 07. 2010.
ЧЛАНОВИМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДБРАНУ И БЕЗБЈЕДНОСТ
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗАПИСНИК
са 55. сједнице Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
Парламентарне скупштине БиХ,
одржане 05. 07. 2010. године, у времену од 9.30 до 11.30 часова
Сједници су присуствовали сљедећи чланови Заједничке комисије: Шефик Џаферовић,
Слободан Шараба, Мирко Околић, Иво Миро Јовић, Селим Бешлагић, Драго Калабић,
Хазим Ранчић и Адем Хускић.
Сједници од чланова Заједничке комисије нису присуствовали: Бранко Зрно, Винко
Зорић, Душанка Мајкић и Сулејман Тихић.
Сједници су присуствовали и гости, представници медија, као и представници
Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ:
- Бошко Шиљеговић, парламентарни војни повјереник БиХ,
- Садик Ахметовић, министар безбједности БиХ,
- Мирко Лујић, директор СИПА-е,
- Алмир Џуво, генерални директор ОБА-е,
- Кристијан Хаупт, УСАИД ПсП у БиХ,
- Јасна Драгичевић и Самир Башић, Мисија ОЕБС-а у БиХ,
- Џон Олсен и Лејла Хаџихасановић, Штаб НАТО-а у Сарајеву,
- Зоран Бркић, Сектор за односе с јавношћу ПСБиХ,
- Жељко Грубешић, стручни савјетник, и Јовица Катић, стручни сарадник у
Заједничкој комисији за одбрану и безбједност БиХ.
Сједницом је предсједавао Шефик Џаферовић, први замјеник предсједавајућег
Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ.
У оквиру расправе о дневном реду подсјетио је присутне чланове да је ова сједница
заказана у складу са закључцима са 54. сједнице Заједничке комисије, са сљедећим
ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. Разматрање приспјелих информација у вези са терористичким нападом у Бугојну,
27. 06. 2010. године;
2. Текућа питања:
a. Информација о одржаном састанку са генералом Мајклом

Лолесгардом, 30. 06. 2010. године
Ад. 1. Разматрање приспјелих информација у вези са терористичким нападом у Бугојну,
27. 06. 2010. године

Шефик Џаферовић навео је да је Комисија до данашњег дана требало да добије
информације од Министарства безбједности БиХ, СИПА-е, ОБА-е, Федералног МУП-а
и Тужилаштва БиХ, у вези са терористичким актом који се десио у Бугојну 27. 06.
2010. Напоменуо је да је Комисија до почетка одржавања сједнице добила само
информацију Федералног МУП-а о овом догађају, те информисао чланове Комисије да
је на руке предсједавајућег, господина Бранка Зрне, путем Одјела писарнице ПСБиХ
приспјела и Информација ОБА-е, која је означена степеном тајности „Повјерљиво“. С
тим у вези отворио је расправу о предложеном дневном реду.
Мирко Околић констатовао је да Комисија на овој сједници треба да отвори расправу
о приспјелим информацијама, с обзиром да су оне достављене у складу са 5.
закључком који је Комисија усвојила на прошлој сједници. Ипак, предложио је да
приликом разматрања Информације ОБА-е сједница буде затворена за јавност, односно
за сва лица које нису прошла безбједносну провјеру за степен тајности „Повјерљиво“.
Информацију Федералног МУП-а оцијенио је неозбиљном, цијенећи да је Комисији на
разматрање упућена истовјетна информација која је неколико дана прије тога
предочена средствима информисања.
Слободан Шараба је, с обзиром на хитност рјешавања овог проблема, констатовао да
би са Информације ОБА-е требало скинути ознаку повјерљивости, те обавити
јединствену расправу о ове двије информације, јер надлежне институције треба да
предузму хитне мјере због овог терористичког акта.
Адем Хускић констатовао је да надлежне институције нису на адекватан начин
третирале закључке са прошле сједнице Комисије, не реагујући на начин на који се то
од њих очекивало. С обзиром да он живи у Бугојну, навео је да су полицајци огорчени
радом полиције у том граду, те је у складу с тим предложио неколико закључака.
Драго Калабић оцијенио је недостављање затражених информација од институција
одразом немоћи и незаинтересованости државе БиХ према овом проблему. Нагласио је
да је ова сједница Комисије и заказана да би се овом догађају дао значај, те навео да се
држава у вези с тим налази у катастрофалној ситуацији и да у односу на њу постоји још
гора реакција државних органа. Окарактерисао је да институције БиХ очигледно
немају одговор када је у питању рјешавање овог проблема, с обзиром да неколицина
институција није доставила информације, како се то од њих тражило, те оцијенио да на
основу достављених информација уопште не постоје услови да се води расправа о овој
тачки. У својој дискусији надаље је изразио критику на рачун тужилаца, наводећи да о
овом акту нису извијестили власти БиХ. Закључио је да је у питању веома озбиљан
проблем и да нико у БиХ нема право да се према њему односи неозбиљно. Још је
истакао да је, према наводима медија, јасно да овај цјелокупни догађај има одређене
политичке конотације, те закључио да неће учествовати у даљем раду Комисије по

овом питању уколико уистину не буде конкретног и ефикасног договора како би се
овај проблем у коначници ријешио.
Садик Ахметовић, министар безбједности БиХ, навео је да је на сједницу понио
непотпуну информацију Министарства безбједности БиХ о овом питању, цијенећи да
квалитет потпуне информације овог министарства првенствено зависи од сублимата
информација других безбједносних агенција које буду достављане овој институцији.
Још је навео да се Министарство безбједности БиХ мора суочити с овим проблемом,
али и подсјетио на немогућност суочавања министра безбједности с тим проблемом
због недостатка оперативне надлежности.
Слободан Шараба је, у својој поновној дискусији, навео да је на основу досадашње
расправе јасно да Комисија данас нема основа за квалитетну расправу. С тим у вези
предложио је да Комисија затражи од Министарства безбједности да у сарадњи са свим
другим полицијским агенцијама у БиХ изради конкретан предлог мјера за рјешавање
овог проблема, у року од пет дана, а који би био разматран на наредној сједници
Комисије, за седам дана, те након тога упућен домовима ПСБиХ.
Иво Миро Јовић подсјетио је на хронологију догађања када су у питању терористички
напади у БиХ у посљедњих неколико година, цијенећи да се и код овог посљедњег
ради о директном удару на државу БиХ. Навео је да је првенствено координирајуће
тијело, састављено од представника неколико институција БиХ, требало дати
информацију о овом догађају, те нагласио да без међусобне координације тих
институција нема ни квалитетног рада. Закључио је да Заједничка комисија на овој
сједници није у могућности да заузме став, с обзиром да због недостатка кључних
информација уопште не постоје елементи за рад.
Селим Бешлагић оцијенио је да би на овој сједници Комисије требало расправљати на
основу достављених информација, те навео да је очекивао да ће Комисији бити
достављен предлог мјера које су заједно усагласиле ове институције. Констатовао је да
се осјећа превареним јер је у посљедњој информацији о стању безбједности наведено
да у БиХ нема тероризма, након чега се десио овај напад у Бугојну. С тим у вези
подржао је предлог закључака којима се захтијева предлагање мјера у борби против
тероризма, о којима треба да обаве расправу и домови ПСБиХ, те инсистирао на
будућем побољшању сарадње између кључних безбједносних институција у БиХ у
борби против тероризма.
Хазим Ранчић подсјетио је да институције нису испоштовале став Заједничке
комисије презентован кроз закључке са посљедње сједнице, одржане прије седам дана.
Такође је изразио незадовољство што овој сједници не присуствује нико из
Тужилаштва БиХ. Оцијенио је да на раскринкавању свих елемената овог кривичног
дјела Тужилаштво БиХ треба да ради системски заједно са свим полицијским
агенцијама у БиХ, те подржао предлог да Министарство безбједности и безбједносне
агенције предложе системске мјере које би предочиле Заједничкој комисији за одбрану
и безбједност БиХ и домовима ПСБиХ. Још је подсјетио да је на наредну сједницу
потребно поново позвати министра безбједности, директоре СИПА-е и ОБА-е, те
министра Федералног МУП-а и директора Федералне управе полиције, као и главног
тужиоца БиХ, како би се добила конкретнија информација о дешавањима у Бугојну,
као и информација о мјерама које су предузеле ове институције након тог догађаја.
Шефик Џаферовић је, сублимирајући дотадашњу расправу, навео да Заједничка
комисија мора имати свој став поводом овог догађаја. Такође је нагласио да свој став

морају имати и све надлежне институције, које су дужне да све информације у вези с
тим доставе Парламентарној скупштини БиХ. Тако држава БиХ мора имати предлог
мјера које ће примјењивати у будућој борби против тероризма, а тај предлог мјера
Заједничкој комисији треба да предложи Министарство безбједности. С тим у вези
замолио је министра безбједности да одговори члановима Заједничке комисије да ли је
реално очекивати да Министарство безбједности сачини наведени предлог мјера до
петка, како би он био разматран на наредној сједници Заједничке комисије за седам
дана, а након тога и на сједницама домова ПСБиХ?
Садик Ахметовић, министар безбједности БиХ, поново је подсјетио да он нема
оперативне надлежности, у складу са важећим законским прописима, те рекао да ће
Министарство у овом року размотрити и предложити Комисији све мјере које се налазе
у његовом домену.
По окончању расправе Заједничка комисија је, са пет гласова „за“, једним гласом
„против“ и једним гласом „уздржан“, усвојила сљедећи закључак:
1. Задужује се Министарство безбједности БиХ да, у сарадњи са полицијским и
другим агенцијама у БиХ, ОБАБиХ и Тужилаштвом БиХ, у свјетлу посљедњег
терористичког напада у Бугојну, сачини предлог мјера ради спречавања оваквих
и сличних случајева, те да га достави у року од пет дана (до 09. 07. 2010.
године).
2. Заједничка комисија за одбрану и безбједност ће на наредној, 56. сједници, која
ће бити одржана 12. 07. 2010. године, разматрати предлог мјера који доставе ове
институције и своје мишљење у вези с њима прослиједити домовима ПСБиХ на
даље разматрање и усвајање.
Овим је окончана ова тачка дневног реда.
Ад. 2. Текућа питања
a) Информација о одржаном састанку са генералом Мајклом Лолесгардом,
30. 06. 2010. године
Заједничка комисија примила је к знању Информацију о састанку са генералом
Мајклом Лолесгардом, који је одржан 30. 06. 2010. године.
Сједница је завршена у 11.30 часова.
Записник сачинио
Јовица Катић

Достављено:
- наслову
- а/а

Први замјеник предсједавајућег
Заједничке комисије
Шефик Џаферовић

