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Сарајево, 26. 10. 2016.

ПРЕДМЕТ: Информација о радној посјети јединици Граничне полиције БиХ
Аеродром Тузла, Тузла, 21. 09. 2016.

Сифет Поџић, предсједавајући, и Хазим Ранчић, члан Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ, Љиљана Милићевић, секретарка, и Жељко Грубешић, стручни
савјетник, били су у радној посјети 21. 09. 2016. године сједишту јединице Граничне
полиције БиХ Аеродром Тузла у Тузли те том приликом разговарали са командиром
јединице ГП Савом Влачићем и његовим сарадницима.
У сједишту јединице ГПБиХ Аеродром Тузла чланове Заједничке комисије о раду
Граничне полиције БиХ у њиховој зони одговорности информисали су командир
Влачић и његови сарадници.
У разговору са командиром јединице Савом Влачићем, делегација Заједничке комисије
за одбрану и безбједност БиХ информисана је да Аеродром Тузла у посљедње три
године снажно развија и биљежи и до двадесет пута већи промет путника. Само у
прошлој години, речено је на састанку, евидентиран је промет од око 300.000 путника
на овом аеродрому.
С тим у вези упозорено је на чињеницу да јединица Граничне полиције БиХ на
Аеродрому Тузла, усљед недостатка потребног људства, крајњим напорима извршава
обавезе граничне контроле путника. Истовремено, речено је да би што прије требало
обезбиједити и адекватне услове за рад, што подразумијева бољи смјештај, те низ
других ствари које треба да прате повећање путничког и карго саобраћаја на овом
аеродрому.
Сарадња припадника Граничне полиције БиХ са Управом за индиректно опорезивање
БиХ, као и са свим субјектима који су ангажовани на Међународном аеродрому Тузла
оцијењена је као врло добра.
Чланови Заједничке комисије о сазнањима и запажањима током ове радне посјете
информираће надлежне институције, с циљем да се учини све што је потребно како би
ова и друге јединице Граничне полиције БиХ имале услове за професионално
обављање послова и задатака.

Трг БиХ 1, 71 000 Сарајево / Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo, тел./tel.: +387 (0)33 28 44 62, факс/fax: +387 (0)33 71 37 31,
e-mail: zkos@parlament.ba

Састанку на Аеродрому Тузла присуствовали су и представници Регионалне
канцеларије Управе за индиректно опорезивање БиХ са сједиштем у Тузли.
Закључак:
1. Проблеми недостатка и одлива стручних људи те ниске плате су све
израженији и такво стање је констатовано и у јединици ГПБиХ Аеродром Тузла.
Удаљеност мјеста службовања од мјеста становања је веома изражен проблем и
у овој јединици и додатно оптерећује радни ангажман припадника ГПБиХ.
2. Проблем попуне недостајућим кадром, посебно граничним полицајцима, мора
се рјешавати и треба уложити додатне напоре јер систематизација потребног
људства на Аеродрому Тузла још увијек не препознаје чињеницу да су
путнички и карго саобраћај повећани за преко двадесет пута само у задње двије
године.
3. Забрињава стање инфраструктуре на овом међународном граничном прелазу
јер њени припадници су смјештени у контејнерима који нису условни за посао
који обављају.
4. Чланови Заједничке комисије констатовали су да гранични полицајци треба да
имају адекватне услове за рад и то треба да буде један од приоритета у даљем
јачању интегрисаног управљања бх. границама.
5. Чланови Заједничке комисије о сазнањима и запажањима током ове радне
посјете информираће надлежне институције, с циљем да се учини све што је
потребно како би ова и друге јединице Граничне полиције БиХ имале услове за
професионално обављање послова и задатака.
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