Број: 03/1-50-14-7-30-8/16
Сарајево, 26. 10. 2016.
ПРЕДМЕТ: Информација о обављеној радној посјети Команди 6. пјешадијске бригаде
ОСБиХ, Бања Лука, 20. 09. 2016.
Сифет Поџић, предсједавајући, и Шемсудин Мехмедовић, члан Заједничке комисије за
одбрану и безбједност БиХ, Бошко Шиљеговић, парламентарни војни повјереник БиХ,
Љиљана Милићевић, секретарка, и Жељко Грубешић, стручни савјетник, били су у
радној посјети Команди 6. пјешадијске бригаде Оружаних снага БиХ (6. пбр.) са
сједиштем у Бањалуци.
Чланови Заједничке комисије реализовали су ову посјету у складу са Годишњим
планом рада за 2016. и с циљем упознавања са степеном реализације закључака са 21. и
27. сједнице који се односе на процес јавних набавки у сектору одбране. На 21. и 27.
сједници Заједничке комисије, између осталог, закључено је да ће Заједничка комисија
наставити са посјетама јединицама и командама, те ће поново заказати тематску
сједницу на којој ће са менаџментом Министарства одбране БиХ и Заједничким
штабом ОСБиХ сагледати спровођење Оперативног плана за превазилажење проблема
у јавним набавкама у Министарству одбране и ОСБиХ и, у складу са својим
надлежностима, дати оцјену стања у Оружаним снагама БиХ, те тако наставити
реализацију планских активности Заједничке комисије у сектору одбране.
Бригадни генерал Радован Илић, командант 6. пбр., генерал-мајори Мирко Тепшић,
замјеник начелника Заједничког штаба ОСБиХ, и Драган Вуковић, командант
Оперативне команде ОСБиХ, са сарадницима били су домаћини ове радне посјете чији
је циљ био упознавање са тренутним стањем и активностима ове бригаде.
Генерали Илић, Тепшић и Вуковић упознали су представнике ПСБиХ са мисијом,
структуром, размјештајем команде и јединица, стањем попуњености персонала за
вријеме извођења операција и обуке, тежишним задацима, логистичким осигурањем
бригаде те низом проблема с којима се сусрећу у свом раду, што даје слику о стању у
овој бригади (у прилогу: Информативни брифинг 6. пбр.).
Препознатљиви су велики напори које чини генерал Илић и Команда 6. пбр. ОСБиХ у
извршавању постављених задатака и обавеза. Одлучни су, професионални и
опредијељени у извршавању мисије коју има 6. пбр. Командни кадар је до краја
опредијељен да настави да испуњава бројне обавезе које су пред њима. Без обзира на
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отежане услове рада, нема ванредних догађаја који угрожавају стање борбене
готовости 6. пбр.
Током посјете констатовани су проблеми с којима се суочава ова јединица, а огледају
се у сљедећем:
-

-

-

-

-

-

Тешкоће у вези са непопуњеношћу персоналом те недостатак 208
професионалних војних лица предвиђених према формацији. Овај проблем
додатно усложњава све учесталија појава напуштања Оружаних снага БиХ.
Према подацима изнесеним на информативном брифингу у 2015. и дијелу 2016.
године, ову бригаду напустило је укупно 75 професионалних војних лица. Све је
учесталија и појава коришћења боловања. Изражена је потреба пријема у
службу професионалних војних лица из категорије подофицира и официра.
Војници који напуштају ОСБиХ незадовољни су, између осталог, висином плата
и накнада те су у протеклим годинама непрекидно инсистирали на томе да се
промијене правилници којима се регулише ова област. Ту и даље нема
адекватне реакције надлежних из МОБиХ и не примјењује се Правилник о
професионалном развоју и управљању каријером.
Безбједност објеката за смјештај људи и МТС-а није на задовољавајућем
нивоу. Оптерећеност професионалних војних лица која обезбјеђују стражу, број
локација за обезбјеђење, недостатак средстава техничке заштите, као и мањак
мотивације само су неке од наведених тешкоћа.
Логистичко осигурање у континуитету је нередовно и недовољно. Тешкоће
у вези са логистичком подршком овој бригади огледају се у кашњењу уговора за
снабдијевање и одржавање, а посебан проблем представља недостатак
континуитета у набавци потребних намирница и других материјално-техничких
средстава. Дотрајалост униформе, као и незадовољавајуће стање моторних
возила истакнути су, такође, као горући проблеми ове бригаде. Оперативност
путничких и теренских моторних возила је 23,5%, а теретних 25,4%.
Изражене су тешкоће у вези са стањем инфраструктуре - незадовољавајуће
стање објеката за смјештај страже (на локацијама Козара и Гламоч), урушавање
кровова на локацији Козара, проблеми са гријањем на локацијама Козара, Бихаћ
и Добој, као и лоше стање електро и водоводних инсталација.
Смањење износа благајничког максимума, сложеност процедура трошења те
неопходност децентрализације овог процеса такође су истакнути као тешкоће
ове бригаде.
Крши се Правилник о исхрани – исхрана је једнолична и нагомилане су
количине и залихе конзерви различитог састава којима већ пролази рок
употребе, те су јединице приморане да их враћају у логистичке базе. Прва
испорука свјежег поврћа и воћа у јединицама за 2016. годину почела је у
септембру.
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Иако се квартално требују све класе намирница у складу са потребама и
планираним буџетским средствима, изостаје реализација, и то свакодневно и
додатно усложњава стање у јединицама ОСБиХ.
Застарјелост опреме коју користе припадници ове бригаде. Моторна возила
која су у употреби стара су у просјеку више од 27 година и више од 70% их није
оперативно. Недостају потребни резервни дијелови, алати и прибор. Недостаје
моторно уље за моторна возила, што додатно угрожава ионако низак степен
њихове оперативности. Недостају стручне особе за редовно одржавање
наоружања и војне опреме, биротехничких, електронских средстава, као и
опреме специјалне намјене. Упитна је рентабилност поправке за велики број
материјално-техничких средстава код спољних сервисера која су на употреби у
6. пбр. Јефтинија је куповина нових средстава него поправке и ремонт онога
што је на употреби у 6. пбр.
Изражен је континуирани проблем у снабдијевању интендантском
опремом, а посебно је критично стање са радним униформама којих више нема
у залихама.
Недостатак енергената - и пред наредну гријну сезону нису уговорене
адекватне испоруке те се поставља питање заштите људских права припадника
Оружаних снага БиХ који већ неколико година имају проблеме са гријањем
просторија у којима живе и раде. Припадници јединице за стражарско
обезбјеђење објеката превозе се возилима која су у лошем стању, што
забрињава Команду 6. пбр. ОСБиХ јер је ријеч о животима припадника ОСБиХ.
Обезбјеђење неперспективних локација - логистичка подршка не прати
реализацију годишњег плана обуке и годишњег плана рада. Све је израженије
незадовољство припадника ОСБиХ условима живота и новчаним накнадама за
вријеме боравка на терену.

Посебно брине чињеница да Сектор за логистику и снабдијевање Министарства
одбране БиХ не уговара на вријеме испоруке енергената пред предстојећу зиму, као и
потребне резервне дијелове за возила, што директно умањује оперативне могућности
ове јединице.
Закључак
1. Радне посјете јединицама и командама Оружаних снага БиХ су неопходне и
представљају незамјенљив начин у упознавању са правим стањем и
функционисањем сектора одбране у цјелини.
2. Постојећи проблеми се понављају већ дуги низ година и није уочљив никакав
помак у њиховом рјешавању, а односе се, прије свега, на логистичко осигурање
и снабдијевање Оружаних снага БиХ. Почетак снабдијевања јединице свјежим
воћем и поврћем током септембра 2016. године је привремено олакшао актуелне
проблеме са исхраном војника.
3. И даље се користи опрема која је стара и којој истичу рокови употребе, а што је
посебно евидентно код моторних возила, логорске опреме и средстава која су
потребна за адекватну оперативност Оружаних снага БиХ у цјелини.
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4. Недостатак прехрамбених артикала, погонског горива, униформи и
интендантске опреме посебно је забрињавајући и поставља се питање до када ће
надлежни у Министарству одбране БиХ равнодушно гледати на овај проблем.
5. Крајње је вријеме да надлежне службе и сектори из састава Министарства
одбране БиХ и Заједничког штаба Оружаних снага БиХ посјете јединице и
команде, те да се непосредно упознају са стањем и отклоне горуће проблеме
који су из дана у дан све израженији, посебно због неефикасног, нередовног и
неадекватног логистичког осигурања и снабдијевања.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Сифет Поџић
Прилог:
- Информативни брифинг 6. пбр. ОСБиХ, од 20. 09. 2016.
Достављено:
 наслову
 а/а
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