Број: 03/1-50-14-7-30-10/16
Сарајево, 26. 10. 2016.
ПРЕДМЕТ: Информација о обављеној радној посјети Команди логистике ОС
БиХ и Техничкој радионици за одржавање и уништавање муниције и
минско-експлозивних средстава ОСБиХ-ТРОМ, Добој, 21. 09. 2016.
Сифет Поџић, предсједавајући Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ,
Бошко Шиљеговић, парламентарни војни повјереник БиХ, Љиљана Милићевић,
секретарка, Жељко Грубешић, стручни савјетник, били су у радној посјети Команди
логистике Оружаних снага БиХ и Техничке радионице за одржавање и уништавање
муниције и минско-експлозивних средстава (ТРОМ) са сједиштем у Добоју.
Чланови Заједничке комисије реализовали су ову посјету у складу са Годишњим
планом рада за 2016. и с циљем упознавања са степеном реализовања закључака са
своје 21. и 27. сједнице који се односе на процес јавних набавки у сектору одбране.
Бригадир Русмир Мрковић, командант Команде логистике ОСБиХ, бригадни генерал
Гојко Кнежевић, замјеник команданта и генерал-мајор Хусеин Турсуновић, командант
Команде подршке ОСБиХ са сарадницима, били су домаћини ове радне посјете која је
имала за циљ упознавање са тренутним стањем и активностима ове команде и техничке
радионице.
Бригадир Мрковић, генерали Турсуновић и Кнежевић упознали су представнике
ПСБиХ са мисијом, главним функцијама, тежишним операцијама, структуром,
размјештајем команде и јединица, стањем попуњености персонала, реализацијом
уговора (2015. и 2016.) током снабдијевања и одржавања, операцијама са МиМЕС-ом,
помоћи цивилним структурама, тежишним задацима, логистичким осигурањем
Команде логистике ОСБиХ те низом проблема са којим се сусрећу у свом раду, што
даје слику о стању у овој команди (у прилогу: Информативни брифинг команданта
Команде логистике ОСБиХ).
Команда логистике ОСБиХ планира, организује и пружа логистичку подршку
операцијама јединица ОСБиХ на локацијама размјештаја и полигонима за обуку с
циљем обезбјеђења потребних услова за извршавање задатака и испуњење мисија
јединица ОСБиХ. Одговорни официри у овој команди опредијељени су за извршавање
мисије коју има ова команда.
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Током посјете констатовани су проблеми с којима се суочава ова команда. Иначе,
Команда логистике мисију извршава веома битним активностима које се односе на
снабдијевање, пружање услуга, одржавање инфраструктуре, обезбјеђење и одржавање
складишта наоружања, транспорт људства и опреме, медицинску заштиту,
складиштење муниције и низ других активности.
Проблеми у функционисању Команде логистике огледају се у сљедећем:
-

-

-

-

-

Има тешкоћа по питању снабдијевања артиклима исхране, недостају
јединствене теренске униформе, недостају одјевни предмети, недостаје војна
заштитна опрема и радна заштитна опрема.
Стање залиха моторних уља и мазива не задовољава потребе, што онемогућава
рад инжењеријских и деминерских машина.
Касни уговарање са добављачима енергената за гријање (дрво, угаљ, гас и ложуље).
Капацитети грађевинске службе ОСБиХ недовољно су искоришћени тако да је
текуће одржавање објеката на свим локацијама на веома ниском нивоу.
Залихе хигијенског материјала не задовољавају потребе јединица ОСБиХ.
Критично је стање са залихама наоружања, моторних возила, борбених возила,
информатичке и телекомуникационе опреме јер је већи дио ових средстава
застарио са истеклим експлоатационим ресурсима, што доводи у питање
рентабилност поправке и одржавања.
Недостају индивидуални санитетски комплети за војнике.
У цјелини гледано, залихе резервних дијелова по врстама и количинама не
задовољавају потребе ОСБиХ због чега су капацитети за одржавање и поправку
у јединицам ОСБиХ неискоришћени.
Систем одржавања моторних возила свих врста и намјена су дотрајали,
застарјели и захтијевају честе и нерентабилне поправке које се углавном
извршавају код спољних сервисера због недостатка резервних дијелова у
јединицама логистике ОСБиХ.
У зимском периоду, због недостатка адекватних пнеуматика, дио моторних
возила за превоз људи није оперативан.
Операције за МиМЕС током 2016. године у реализацији инспекције 100% не
иду планираном динамиком и тренутно су на нивоу од око 54%.
Процес демилитаризације МиМЕС-а у радионици ТРОМ Добој одвија се
добром динамиком. На тој локацији и даље су изражени проблеми са одвозом
секундарних сировина које се добијају тим процесом и сам тај процес се одвија
у расправи о томе како реализовати продају више од 1200 тона тзв. фурде, што
се правда разлозима који су познати од 2008. године а односе се на примјену
члана 9. Споразума о правима и обавезама над војном имовином БиХ.

Закључак:
1. Очигледан је дисконтинуитет у снабдијевању јединица ОСБиХ јер касни процес
закључивања уговора са добављчима (пуно је примјера који поткрепљују такво
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стање а и уговори за хљеб се касно закључују, што је најилустративнији
показатељ).
Непоштовање уговорних обавеза од добављача директно утиче на оперативност
опреме и средства у ОСБиХ (примјер нередовне испоруке моторних уља је
очигледан и по врстама и количини).
Дотрајалост теретних, теренских и путничких моторних возила и аутобуса је
достигла критичан ниво, што угрожава извршења задатака јединица ОСБиХ као
и безбједност људи и материјалних средстава која се свакодневно превозе.
Очигледна је нерентабилност одржавања возила код спољних сервисера јер се
улажу велика новчана средства са малим или готово никаквим ефектима.
Кључне мисије ОСБиХ су угрожене подацима о великом проценту
неисправности моторних возила (аутобуси, санитетска моторна возила,
хладњаче, противпожарне цистерне).
За више од 80% моторних возила временски и експлоатациони ресурси су
истекли јер су стари више од 30 година.
Недопустиво дуго се чека на доношење правилника о додатним накнадама за
лица која су ангажована на пословима у отежаним условима.

Са задовољством констатујемо добре резултате у процесу делаборације вишака
МиМЕС-а који се одвија у ТРОМ-Добој. Резултати који се постижу су продукт
преданости особља које ради у тој техничкој радионици, одговорности руководства
ТРОМ-а као и преданости и одговорности претпостављених команди и структура у
њиховом саставу.
Такође, констатујемо добру сарадњу надлежних у ОСБиХ и МОБиХ са
представницима УНДП-ја у БиХ у реализацији овог пројекта, што може бити добар
примјер у наставку процеса уништавања вишака МиМЕС-а. Из те заједничке
активности треба извући поуке и искористити расположиве ресурсе.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Сифет Поџић
Прилог:
- Информативни брифинг команданта Команде логистике ОСБиХ од 21. 09. 2016.
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