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КОНФЕРЕНЦИЈА
О СТАЊУ БЕЗБЈЕДНОСТИ ЗА ПРВИХ ШЕСТ МЈЕСЕЦИ ОВЕ ГОДИНЕ,
РАЗМЈЕНА ИСКУСТАВА И ВЛАСТИТИХ ПРАКСИ У СЕКТОРУ БОРБЕ ПРОТИВ
ТЕРОРИЗМА, ТЕШКОГ И ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА И КОРУПЦИЈЕ,
ТРЕНДОВИ И МОДАЛИТЕТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ МЕЂУСОБНЕ САРАДЊЕ
БРЧКО, 24.08.2016.године

ЗАПИСНИК
Конференцији присутни: Горан Писић, шеф Полиције Брчко дистрикта БиХ,
Фахрудин Селимовић, замјеник шефа Полиције Брчко дистрикта БиХ, Гојко
Васић, директор полиције Министарства унутрашњих послова Републике
Српске, Фадил Шљивић, комесар Министарства унутрашњих послова
тузланског Кантона, Маријан Микић, комесар Министарства унутрашњих
послова Жупаније Посавске, Бранко Мандић, помоћник начелника Центра
јавне безбједности Бијељина, Стево Ступар, начелник Сектора
криминалистичке полиције Центра јавне Безбједности Добој, Горан
Славуљица, начелник Одјељења за организовани криминал и дроге Центра
јавне безбједности Добој, Дамир Мухединовић, начелник Регионалне
канцеларије Државне агенције за истраге и заштиту Тузла, Зоран Тадић,
начелник регионалне канцеларије Обавјештајно сигурносне агенције Брчко,
Драган Кулић, начелник Теренског уреда Граничне Полиције-сјевероисток
Бијељина.
Начелник Центра јавне безбједности Добој г-дин Драган Продановић није
присуствовао конференцији из оправданих разлога (болест).
ДНЕВНИ РЕД:
1.Увод (поздравни говор шефа Полиције и усвајање протокола конференције).
2.Анализа и оцјена стања безбједности за првих шест мјесеци ове године на
просторима под јурисдикцијом полицијских субјеката и регионалног уреда
Обавјештајно сигурносне агенције у Брчком.
3.Модалитети сарадње и заједничког рада у сектору борбе против тероризма,
тешког и организованог криминала и корупције.

4.Закључци.
5.Разно.

АД-1: Шеф Полиције Брчко дистрикта БиХ Горан Писић је поздравио
присутне и отворио конференцију, а замјеник шефа Полиције Фахрудин
Селимовић је присутне, као модератор конференције, упознао са приједлогом
протокола и исти је након тога прихваћен.
АД-2:У оквиру ове тачке дневног реда присутни руководиоци Министарства
унутрашњих послова Републике Српске,
кантоналних Министарстава
унутрашњх послова, Полиције Брчко дистрикта БиХ, Центара јавне
безбједности, регионалних уреда Обавјештајно сигурносне агенције БиХ,
Државне агенције за истраге и заштиту и Граничне полиције БиХ су изнијели
кључне параметре и оцјену стања безбједности на подручјима под
јурисдикцијом наведених
полицијских субјеката и Регионалног уреда
Обавјештајно сигурносне агенције у Брчком, те апострофирали поједине
сигурносне трендове и и изазове који су највише генерирали наведено стање.
АД-3:Након што су размијењене информације о стању безбједности за првих
шест мјесеци и дефинисани безбједносни трендови и изазови на одређеним
подручјима дјеловања, размијењена и усаглашена су стручна мишљења
оперативно стратегијског карактера која су у функцији најефикаснијег
полицијског одговора на исте.
АД-4:Након проведене стручне расправе дефинисани су следећи закључци:
1.Не постоје безбједносни изазови и пријетње према којима се у функцији
управљања не предузимају мјере адекватног полицијског одговора.
2.Размјена информација, сарадња и заједнички рад у провођењу одређених
полицијских операција у области криминалитета у протеклом периоду
оцијењена је добром и иста представља професионалну основу за унапређење
свих модалитета у наведеном сектору у наредном периоду, на билатералном и
општем регионалном плану. У областима јавног реда и и мира и безбједности
саобраћаја
идентификоване су форме сарадње
и заједничких
синхронизованих активности.
3. На оперативно-тактичком нивоу интензивирати сарадњу специјалистичких
тимова и провођења операција које представљају најефикаснихји одговор на
актуелне проблем у области криминала (аутоктиминал, разбојништва,
трговина илегалним оружјем, трговина људима, злоупотреба дрога, цyбер
цриминал итд.).

4.У области стручног усавршавања полицијских службеника препозната је
потреба да се изнађу модалитети специјалистичких едукација прије свега у
области цyбер криминала.

5.Конференција као форум на којем се врши размјена информација и стручне
анализе актуелног стања безбједности на оперативно-стратешком нивоу је
испунила очекивања и иста треба да се организује у континуитету са
интенцијом укључивања и других полицијских субјеката изван ове регије.

МОДЕРАТОР:
Замјеник шефа Полиције
Фахрудин Селимовић,

ШЕФ
ПОЛИЦИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
Горан Писић

ЗАПИНИЧАР:
Административни радник-секретар
Бранка Марић

