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ЗАПИСНИК
са 11. сједнице Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
Парламентарне скупштине БиХ,
одржане 11.12.2007, у времену од 11 до 13 часова
Сједници су присуствовали чланови Заједничке комисије: Слободан Шараба, Шефик
Џаферовић, Јозо Крижановић, Хазим Ранчић, Адем Хускић, Винко Зорић, Мирко Околић,
Драго Калабић, Иво Миро Јовић и Душанка Мајкић.
Одсуство са сједнице оправдали су Бранко Зрно и Сулејман Тихић.
Сједници су присуствовали и гости, као и представници Секретаријата Парламентарне
скупштине БиХ:
-

Ранко Нинковић, Предсједништво БиХ;
Марина Пендеш и Мухамед Смајић, Министарство одбране БиХ;
Драган Вукадин, Ведран Мулабдић и Лејла Солуновић, Министарство безбједности
БиХ;
Стела Васић, Кабинет предсједавајућег Савјета министара БиХ;
Драгиша Мекић, Министарство спољне трговине и економских односа БиХ;
Есад Суљић и Нијаз Чардаклија, Министарство иностраних послова БиХ;
Лејла Хаџихасановић, Штаб НАТО-а у Сарајеву;
Кристијан Хаупт и Сања Ћатибовић, Мисија ОЕБС-а у БиХ;
Драгица Хинић, секретар Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ, Жељко
Грубешић, савјетник у Заједничкој комисији за одбрану и безбједност БиХ, и Јовица
Катић, стручни сарадник.

Сједници је предсједавао други замјеник предсједавајућег Заједничке комисије Слободан
Шараба.
Слободан Шараба предложио је да се, због значаја и хитности расправе, као 3. тачка у
дневни ред уврсти Извјештај о учешћу припадника Оружаних снага, полицијских и
државних службеника Босне и Херцеговине у операцијама подршке миру за период од 01.
03. 2007. до 31. 08. 2007. године, са предлогом учешћа у 2008. години, те да се у оквиру
текућих питања, као посљедње три тачке разматрају и Извјештај о посјети Штабу НАТО-а у
Бриселу и Главној војној команди НАТО SHAPE – Монс, Информација о одржаној
радионици о теми: "Буџетски предлози институција одбрамбеног и безбједносног сектора на
нивоу Босне и Херцеговине за 2008. годину и Позив Мисије ОЕБС-а у БиХ за радну посјету
локалним структурама Цивилне заштите у Требињу 21. 12. 2007. године.
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Адем Хускић сагласио се са предложеним допунама дневног реда, те сугерисао да
Комисија у оквиру данашње сједнице расправља и о темама које су биле актуелне
посљедњих дана у БиХ. Конкретно, предложио је да Комисија, уколико је то могуће на овој
сједници, добије одговоре од представника Министарства безбједности БиХ о великој крађи
новца која се десила на сарајевском аеродрому, те суспензијама службеника Граничне
полиције на граничном прелазу у Дољанима. Уколико то није могуће, о овим питањима
требало би затражити информације и расправљати о њима на наредној сједници Комисије.
Такође, занимала га је и информација коју је на радионици у Витезу дао високи званичник
НАТО-а, о могућности прикључења НАТО пакту, ако не наредне године у Букурешту, онда
2009. године, те шта је БиХ урадила у међувремену на том плану. На крају, изразио је и
незадовољство чињеницом да министар безбједности БиХ још ниједном није присуствовао
сједницама Заједничке комисије.
Винко Зорић предложио је да се у оквиру Текућих питања „подтачка а) Резолуција Савјета
безбједности УН о ситуацији у Босни и Херцеговини“ скине са дневног реда, с обзиром да је
подијељена на енглеском језику, без превода на језике у службеној употреби у БиХ.
Овај предлог прихваћен је са четири гласа "за", једним гласом "против и два гласа
"уздржан".
Слободан Шараба је, резимирајући предлоге за измјене дневног реда, предложио да се
информације о пљачки на сарајевком аеродрому и суспензијама представника ГП у
Дољанима затраже писаним путем од Министарства безбједности БиХ, с обзиром да су се
представници Министарства безбједности БиХ који присуствују овој сједници изјаснили да
не могу дати одговоре на ова питања, те да се ове информације разматрају на наредној
сједници Заједничке комисије.
Такође, предложио је да се Министарству безбједности БиХ упути замјерка због учесталог
одсуства компетентних особа, које су у складу са пословничким одредбама дужне да
присуствују сједницама Заједничке комисије, и то у најнижем рангу подразумијева
помоћника министра. Министарству безбједности назначиће се да убудуће Комисија
материјале, чији је предлагач Министарство, неће разматрати уколико ове одредбе
Пословника не буду испоштоване.
Након завршене расправе чланови Заједничке комисије једногласно су усвојили сљедећи
ДНЕВНИ РЕД:
1. Верификовање Записника са 10. сједнице Заједничке комисије;
2. Разматрање Предлога закона о измјенама Закона о учешћу припадника Оружаних
снага Босне и Херцеговине, полицијских службеника, државних службеника и
осталих запослених у операцијама подршке миру и другим активностима у
иностранству – прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
3. Извјештај о учешћу припадника Оружаних снага, полицијских и државних
службеника Босне и Херцеговине у операцијама подршке миру за период од 01. 03.
2007. до 31. 08. 2007. године, са предлогом учешћа у 2008. години (подносилац:
Предсједништво БиХ);
4. Информација о издатим дозволама за промет оружја, војне опреме и производа двојне
намјене у 2006. години (подносилац: Министарство спољне трговине и економских
односа БиХ);
5. Расправа о достављеним одговорима надлежних министарстава на питања постављена
на 7. сједници Заједничке комисије за одбрану и безбједност, 08. 10. 2007. године;
6. Текућа питања:
a) Извјештај са 7. цетињског парламентарног форума, од 18. до 20.11.2007. године,
б) Информација о посјети амбасадора Швајцарске у БиХ, Њ.е. др Ролфа Ленца,
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ц) Информација о посјети делегације Поткомисије за безбједност и одбрану
Европског парламента,
д) Информација о посјети чланова Комисије за одбрану и безбједност Парламента
Словачке Републике,
е) Извјештај о посјети Штабу НАТО-а у Бриселу и Главној војној команди НАТО
SHAPE у Монсу,
ф) Информација о одржаној радионици о теми: "Буџетски предлози институција
одбрамбеног и безбједносног сектора на нивоу Босне и Херцеговине за
2008. годину,
г) Позив Мисије ОЕБС-а у БиХ за радну посјету локалним структурама Цивилне
заштите у Требињу 21. 12. 2007. године.
Предложени измијењени дневни ред чланови Заједничке комисије једногласно су усвојили.
Ад. - 1. Усвајање Записника са 10. сједнице Заједничке комисије
У оквиру расправе о Записнику са 10. сједнице Хазим Ранчић осврнуо се на дио у којем се
говори о разлозима одбијања Предлога закона о измјенама и допунама Закона о СИПА-и,
истичући други разлог који наводи мишљење да је организационо премјештање НЦБ
Интерпола из Министарства безбједности БиХ у СИПА-у неуставно и као такво
неприхватљиво. Оспорио је навођење несуставности као разлог одбијања, поготово што су
уставноправне комисије оба дома ПСБиХ утврдиле ваљан уставноправни основ и тиме га
упутиле у даљу процедуру. Стога овај разлог не смије стајати као разлог одбијања Предлога
закона и предложио је да, према томе, као разлог одбијања Предлога закона буде наведен
само разлог који је први наведен.
Секретар Комисије Драгица Хинић објаснила је да је предсједавајући Комисије, Бранко Зрно,
који тренутно није присутан, био мишљења да је и ово био један од разлога одбијања
предложеног закона.
Јозо Крижановић подржао је дискусију Хазима Ранчића, наводећи да на овој сједници
неуставност није разматрана као један од разлога одбијања овог предлога закона. Као
основни разлог одбијања навео је став Комисије да је неопходно сачекати доношење Закона
о платама запослених у институцијама БиХ, који је био везан за исплате одређених накнада,
стимулација и других новчаних издвајања државним службеницима у СИПА-и.
Винко Зорић нагласио је да у Записнику у суштини није ништа нетачно констатирано, јер је
јасно наведено да један дио чланова, а не сви чланови стоје иза наведеног разлога одбијања.
Драго Калабић констатирао је да одлука Комисије о предложеном закону ни у ком случају
није спорна, без обзира на наведене разлоге одбијања. Предложио је затим да се усвајање
Записника са 10. сједнице пролонгира за наредну сједницу, с обзиром да ће предсједавајући
Комисије тада бити присутан, и моћи ће дати евентуални одговор.
Слободан Шараба потом је предложио да се до наредне сједнице Заједничке комисије
одгоди изјашњавање о Записнику са 10. сједнице.
Овај предлог чланови Комисије су прихватили са шест гласова "за" и два гласа "уздржан".
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Ад. - 2. Разматрање Предлога закона о измјенама Закона о учешћу припадника
Оружаних снага Босне и Херцеговине, полицијских службеника, државних
службеника и осталих запослених у операцијама подршке миру и другим
активностима у иностранству – прва комисијска фаза (предлагач: Савјет
министара БиХ)
I Разматрање Предлога закона у првој комисијској фази
Слободан Шараба информисао је да би Комисија на овој сједници требало да разматра
принципе Предлога закона. Пошто је констатовано да на сједници нема присутних
овлашћених представника предлагача, предложио је да се ова тачка скине са дневног реда.
Душанка Мајкић предложила је закључак којим би се стручна служба Заједничке комисије
за одбрану и безбједност задужила да се прије одржавања сваке наредне сједнице Комисије
информише од надлежних министарстава о томе да ли ће њихови представници бити
присутни на сједници, те да се убудуће ниједна тачка дневног реда не расправља уколико
нема јасне потврде присуства представника тог министарства. Разлог за доношење оваквог
закључка је да се убудуће више не би дешавало да приликом изјашњавања о неком
законском предлогу немамо присутног предлагача.
Иво Миро Јовић изнио је мишљење да је довољно да министарство буде само информисано
о томе да ће предлог њиховог акта бити тачка дневног реда, чиме су они, сагласно својим
прописаним обавезама, дужни пратити његову судбину до краја. Приоритетни задатак је да
ови представници буду на сједницама Комисије јер би се настављањем садашње праксе
Комисија могла састајати једанпут у пола године.
Адем Хускић подржао је размишљања господина Јовића и предложио да Комисија након ове
сједнице обавијести колегијуме оба дома Парламентарне скупштине БиХ о одсуству
овлашћеног предлагача.
Винко Зорић подржао је предлог закључка Душанке Мајкић, али и истакао да није за то да
се овај закон скине са дневног реда сједнице. Он је навео да јавност често критикује и
прозива рад Парламентарне скупштине БиХ за њену неефикасност, не њеном кривицом.
Слободан Шараба најприје је објаснио како је и до сада пракса Комисије била да поступа на
овакав начин и изразио бојазан да бисмо се, уколико би се сада Предлог закона разматрао,
могли наћи у ситуацији да предлагачи убудуће уопште неће имати обавезу да долазе на
сједнице Заједничке комисије. Затим је позвао Комисију да се изјасни о предлогу закључка
који је изнијела Душанка Мајкић. Комисија је са пет гласова "за", два гласа "против" и
једним гласом "уздржан" усвојила наведени закључак.
Непосредно прије изјашњавања Комисије о предлогу Слободана Шарабе о скидању данашње
тачке са дневног реда, на сједницу су дошли представници Министарства одбране БиХ.
Чланови Заједничке комисије сагласили су се потом да се Предлог закона ипак разматра на
овој сједници.
Мухамед Смајић извинио се присутним члановима Комисије због кашњења на сједницу. Он
је у свом кратком излагању рекао о да се у Предлогу измјена и допуна овог закона ради о
хармонизирању и усклађивању Закона о служби у Оружаним снагама БиХ, те да су
образложења овог закона јасна и да они, као надлежни представници, стоје на располагању
за сва даља питања у вези са овим законом.
Слободан Шараба констатовао је да се нико није пријавио за даљу дискусију и замолио
предлагаче закона да убудуће воде рачуна о времену одржавања сједнице Комисије. Потом је
позвао присутне чланове Комисије да се изјасне о принципима Предлога закона.
Одлучивање
Комисија је са шест гласова "за" и два гласа "уздржан'', без гласова "против", усвојила
принципе Предлога закона о измјенама Закона о учешћу припадника Оружаних снага Босне
и Херцеговине, полицијских службеника, државних службеника и осталих запослених у
операцијама подршке миру и другим активностима у иностранству, те своје мишљење
упутила у даљу парламентарну процедуру.
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Ад. - 3. Извјештај о учешћу припадника Оружаних снага, полицијских и државних
службеника Босне и Херцеговине у операцијама подршке миру за период од 01.
03. 2007. до 31. 08. 2007. године, са предлогом учешћа за 2008. (подносилац:
Предсједништво БиХ)
Драган Вукадин из Министарства безбједности дао је уводне напомене о овом извјештају.
Он је изразио наду да ће број ових припадника у 2008. бити идентичан броју из 2007. године.
Слободан Шараба осврнуо се на закључке који су саставни дио овог извјештаја. Он је
констатовао да члан 19. Закона уопште не разматра питања која су наведена у посљедњем
закључку. У вези са наведеним закључком, упитао је на који рок се упућују службеници у
здружену мисију УНАМИД у Судан? Навео је и то да су у овом извјештају, за разлику од
претходних, дати само његови позитивни аспекти, изражавајући незадовољство чињеницом
да нису наведени и негативни аспекти. На крају је констатовао да је Извјештај Заједничкој
комисији достављен са изузетно великим закашњењем, изражавајући незадовољство због
тога.
Винко Зорић дотакао се питања равноправности полова и заступљености жена у мисији,
приказаног на 9. страни, у којем се говори да су двије припаднице биле распоређене у
мировну мисију УНМИЛ, те да је мандат бх. полицијским службеницама завршио у овом
извјештајном периоду, тако да више нема жена у мировним мисијама. Он је, као члан ове
Комисије и као предсједавајући Комисије за остваривање равноправности полова поставио
питање зашто је то тако.
Јозо Крижановић истакао је да Извјештај касни у односу на одредбе Закона којим се
регулише ова питања, те упитао колико он касни, због чега и колико заиста постоје
објективни разлози за ово кашњење? Уколико заиста постоје објективни разлози за
кашњење, а како се не би понављала ситуација са сталним кршењем законских одредаба,
сугерисао је да се евентуално промијени Закон у дијелу који дефинише обавезу Савјета
министара и Предсједништва БиХ о извјештавању Парламентарне скупштине БиХ у датим
роковима.
Иво Миро Јовић изразио је незадовољство што се на овој сједници констатно прича о
мировној мисији, а нико не помиње људски фактор. Волио би знати шта се дешава са
људима који учествују у тим мировним мисијама, да ли су довољно обучени, опремљени, те
како се они тамо осјећају и каква је сарадња са другим учесницима у мисијама. Он је истакао
да у овом извјештају не стоји ништа о њима, а они представљају његов најважнији елемент.
Адем Хускић предложио је да приликом наредне ротације припадника Оружаних снага БиХ
из Ирака представници Министарства одбране и Заједничке комисије за одбрану и
безбједност одрже заједнички састанак са лицима који су били припадници ове мисије, како
би у директном разговору са људима видјели да ли су током њиховог учешћа у мисији имали
било каквих проблема и о којим се проблемима ради. Он је истакао да су се чланови
Заједничке комисије приликом посјете нашим трупама у Ираку могли увјерити у добро
стање и атмосферу која тамо влада, али да није сигуран да ли је стање остало исто све до
завршетка њихове мисије. Занимало га је такође под којим ознакама у мисије иду
припадници ентитетских полиција, на што му је одговорено да иду са ентитетским ознакама.
Мирка Околића занимало је да ли се бх. припадници у мировне мисије упућују на
добровољној основи или морају у њих ићи у оквиру службе? Истакао је даље да је дошао до
сазнања да Министарство одбране располаже већим бројем кандидата од броја лица која
треба да буду упућена у иностранство, те замолио министра да му потврди истинитост тих
тврдњи.
Хазим Ранчић навео је да су неоспорна прва три закључка који се налазе на посљедњој
страници овог извјештаја. Анализирајући посљедњи, четврти закључак, поставио је питање
да ли већ постоји став Савјета министара којим је он задужио Министарство безбједности
БиХ да у складу са чланом 19. Закона о учешћу припадника Оружаних снага БиХ,
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полицијских службеника, државних службеника и осталих запослених у операцијама
подршке миру и другим активностима у иностарнству покрене процедуру за одобрење
учешћа и распоређивања полицијских службеника БиХ у здружену мисију УНАМИД у
Судану? Уколико овај став Савјета министара БиХ већ постоји, онда не постоји разлог за
доношење оваквог закључка. Уколико он, пак, не постоји, онда би Заједничка комисија и
Парламентарна скупштина морале усвојити и овај закључак.
Марина Пендеш, замјеник министра одбране БиХ, најприје се извинила присутним
члановима Комисије због кашњења, а затим покушала сублимирати одговоре на сва питања
и дискусије изнесене приликом разматрања овог извјештаја. Одговарајући на констатацију
Слободана Шарабе о негативним аспектима, истакла је да Министарство одбране, радећи на
овом извјештају заједно са члановима Интерресорне групе за израду редовног извјештаја,
коју осим овог министарства чине још и Министарство безбједности, Министарство
финансија и Министарство иностраних послова, није могло донијети било какав закључак
који би имао негативан контекст учешћа бх. припадника у мировним мисијама у
иностранству. У вези с питањем Винка Зорића, истакла је да је то резултат недовољне
заступљености у ресорним министарствима, те чињенице да се у мировне мисије одлази на
добровољној основи. Мишљења је да би се овакво стање могло дијелом поправити након
имплементације Одлуке Предсједништва, те изразила наду да ће код жена убудуће изазвати
заинтересованост за ове мисије. Дајући одговор на питање Јозе Крижановића, објаснила је да
је примарни разлог кашњења овог извјештаја, које износи два и по мјесеца, тај што
Министарство одбране већ неколико посљедњих мјесеци неуспјешно покушава организовати
заједнички састанак са Предсједништвом БиХ, на којем би се разговарало о евентуалном
проширењу мировних мисија у иностранству. Као други навела је оставку Савјета министара
БиХ, који је такође требало да усвоји Извјештај. На питање Иве Мире Јовића одговорила је
да Министарство свакодневно добија извјештаје са терена и да до сада у њима нису били
евидентирани никакви проблеми. Нагласила је и то да представници Министарства током
мисије настоје посјетити трупе које се налазе на терену, а у посљедњој таквој посјети су
присуствовали и чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност. У вези са расправом
Адема Хускића, рекла је да уопште није проблем организовати заједнички састанак у
Министарству одбране на којем се може разговарати о евентуалним проблемима с којима се
персонал у овим мисијама сусреће.
У односу на питање Мирка Околића, истакла је да су сви припадници до сада упућивани у
мировне мисије на добровољној основи, а за то постоје два разлога: јер су сви они прошли
специјалистичку обуку која се тражи за њихово упућивање у ове мисије, те тај што су оне
финансијски примамљиве. Новина у даљем упућивању бх. припадника у мировне мисије је
то што ће они од сада бити упућивани, између осталог, и на основу резултата тестирања које
ће спроводити Министарство одбране БиХ. Закључујући одговор на питање Мирка Околића,
потврдила је његове информације да се Министарство сусреће са већим бројем кандидата од
броја људи који треба да буду упућени у мировне мисије.
Јозо Крижановић дао је кратку опаску да је потпуно разумљиво да је у овом извјештају био
проблем комуникације између Министарства одбране БиХ и Предсједништва БиХ и
поставио питање да ли сада Парламентарна скупштина БиХ, разматрајући овај извјештај,
игнорише Закон.
Ратко Нинковић нагласио је да и Предсједништво БиХ има великих проблема када су у
питању рокови. Извјештај који је данас на дневном реду требало је да доста раније буде на
дневном реду сједнице Савјета министара, а он није засједао. То се надаље одразило на
ротације у редовним мисијама, па тако Предсједништво БиХ данас већ има проблеме са
редовном ротацијом у ДР Конгу. На крају, сагласио се са констатацијом Слободана Шарабе
да задњи закључак у Извјештају треба избацити.
Нијаз Чардаклија, из Министарства иностраних послова, нагласио је да је ово први пут да
до кашњења долази због Министарства одбране. Најчешћи разлози кашњења су досада
бивали посљедица прикупљања информација са терена у вези са полицијским
службеницима, на ентитетским нивоима, које је вршило Министарство безбједности БиХ. Он
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је закључио да велики број субјеката учествује у доношењу оваквог извјештаја, те да је то
главни разлог за оволико кашњење.
Слободан Шараба је, сублимирајући расправу о овом Извјештају, Заједничкој комисији за
одбрану и безбједност предложио сљедеће
ЗАКЉУЧКЕ:
1. Констатовано је да је Извјештај поново достављен са знатним закашњењем, те је
изражено незадовољство непоштовањем рокова извјештавања од надлежних
институција, што треба промијенити у наредном периоду;
2. Од надлежних министарстава и предлагача Извјештаја захтијева се да Извјештаји у
наредном периоду садрже и релевантне информације везане за свакодневне услове
рада и живота припадника мировних мисија у иностранству.
3. Од министарства одбране БиХ захтијева се да у наредном периоду организује
састанак на којем ће припадници ОСБиХ, који су већ учествовали у операцији
подршке Коалиционим снагама у Ираку, директно упознати чланове Заједничке
комисије о стварном стању наше јединице и њених припадника у овој мисији.
Комисија је једногласно прихватила наведене закључке.
Уз констатацију да из Извјештаја треба искључити посљедњи, четврти закључак, на 20.
страни, Заједничка комисија за одбрану и безбједност је са осам гласова „за“ и једним гласом
„против“ усвојила Извјештај о учешћу припадника Оружаних снага, полицијских и државних
службеника БиХ у операцијама подршке миру за период од 01. 03. 2007. до 31. 08.
2007.године, са предлогом учешћа за 2008. годину, предлагача Предсједништва БиХ, те своје
мишљење упутила у даљу парламентарну процедуру.
Ад. - 4. Информација о издатим дозволама за промет оружја, војне опреме и производа
двојне намјене у 2006. години (подносилац: Министарство спољне трговине и
економских односа БиХ)
Драгиша Мекић, из Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, дао је
уводне напомене истакнувши да се ради о редовној процедури извјештавања у којој
Министарство информације доставља на усвајање Парламентарној скупштини БиХ, у складу
са Законом о извозу и увозу оружја и војне опреме и контроле промета производа двојне
намјене. Осим Парламенту, Министарство је ову информацију доставило и одговарајућим
представницима међународне заједнице.
Сви подаци у овој информацији су конкретно и транспарентно приказани. Оно што
карактерише ову информацију у односу на протекле године јесте битан пад извоза оружја и
војне опреме, чија је укупна вриједност у 2006. износила 50.288.873 евра. Увоз оружја и
војне опреме је, такође, забиљежио извјестан пад и у 2006. години износио је 12.666.237
евра..
У свом излагању нагласио је још и чињеницу да ће наредне године Заједничкој комисији ова
информација бити достављена доста раније, јер је Министарство за ове потребе инсталирало
нови софтвер у који се већ редовно убацују подаци који ће убудуће бити наведени у
информацијама.
Слободан Шараба констатовао је да нема пријављених за расправу, те позвао чланове
Комисије да се изјасне о Информацији.
Заједничка комисија за одбрану и безбједност потом је једногласно усвојила Информацију о
издатим дозволама за промет оружја, војне опреме и производа двојне намјене у 2006.
години.
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Ад. - 5. Расправа о достављеним одговорима надлежних министарстава на питања
постављена на 7. сједници Заједничке комисије за одбрану и безбједност,
одржаној 08. 10. 2007. године
Слободан Шараба отворио је расправу по достављеним одговорима од надлежних
министарстава. Осврнуо се на друго питање које се односи на потврђивање Одлуке о
утврђивање кандидата за генералске позиције, констатујући да је Одлуком Предсједништа
одређено седам лица на ове позиције, а привремено је оспорено именовање једног кандидата,
ради додатних провјера. Нагласио је да је неозбиљно да седам лица која су испунила
законски предвиђене критеријуме чека на именовање на генералске позиције ради провјере
само једног лица.
Шефик Џаферовић се осврнуо на питање број 5, које се односи на недостављање мјесечног
извјештаја о транзицији од министра одбране БиХ. Он је замолио да се ове информације
редовно достављају Заједничкој комисији, имајући у виду њено опредјељење да буде
редовно информисана о имплементацији Закона о одбрани БиХ и Закона о служби у
Оружаним снагама БиХ, како би, на основу достављања ових извјештаја, могла редовно
пратити и помоћи Министарству у оним сферама гдје проблеми по овим питањима буду
настајали.
Јозо Крижановић коментарисао је одговор који је Министарство одбране БиХ дало на
четврто питање, у вези са незавршеним преносом покретне и непокретне имовине у области
одбране. Констатовао је да се Министарство потрудило да одговори на ово питање, с
обзиром да је ово један од битнијих проблема с којим се сусреће, али је изразио
незадовољство његовим спорим рјешавањем. Познато је да је Савјет министара у оставци,
али не постоји оправдање за игнорисање рјешавања овог проблема, с обзиром да питање ове
имовине додатно оптерећује трошкове Министарства одбране. Он је закључио да, без обзира
на тренутно стање у Савјету министара БиХ, треба одржати састанак и заједно са надлежним
институцијама ријешити ова питања. Замолио је присутне представнике Министарства да му
дају нешто више информација о овом питању од овдје достављеног одговора. Осврћући се
на питање Шефика Џаферовића, констатовао је да се, говорећи о Стручном тиму за
спровођење транзиције, ствара дојам да је тај тим сувишан и да од њега има више штете него
користи, те у том смјеру иницирао да се изврше измјене Закона о одбрани Босне и
Херцеговине у дијелу који третира питање успостављања овог стручног тима.
Жељко Грубешић истакао је да питање проблема рјешавања имовине кочи даље процесе
БиХ, те упитао представнике Министарства одбране да ли постоји могућност да Савјет
министара убрза рјешавање ових питања?
Мирко Околић се придружио дискусијама својих претходника и констатовао да радна група
која ради на рјешавању питања имовине у области одбране има заиста сложен посао и да
нико не жели јасно рећи за колико времена ће он бити обављен. И он је затражио одговор на
питање ко у том ланцу кочи овај процес, шта је проблем и која нам институција, односно
појединац прави сметњу у рјешавању овог питања?
Марина Пендеш истакла је да очекује да Споразум о коначном располагању свим правима и
обавезама на покретној имовини, која ће и даље служити потребама одбране, буде потписан
од предсједавајућег Савјета министара БиХ и ентитетских премијера до краја ове године.
Нагласила је да Министарство одбране улаже максималне напоре, те да је дио одговорности
првенствено на ентитетским владама и закључила како Министарство не располаже са више
информација од наведедних. Одговарајући једним дијелом и на питање Жељке Грубешића и
Мирка Околића, нагласила је да је питање имовине јако битно за Министарство одбране те
да изискује и финансијска средства и људе. Она је навела да ће у наредном периоду бити
потребна и већа политичка подршка како би се одређена питања везана за ове проблеме
ријешила. Сагласила се са констатацијом да је Стручни тим за спровођење транзиције постао
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непотребан, али је навела да је његово постојање предвиђено прелазним и завршним
одредбама Закона, а не самим Законом, те у складу с тим констатовала да нема потребе за
измјеном Закона. Одговарајући на дискусију Шефика Џаферовића, Марина Пендеш је
истакла да ће Министарство одбране Заједничкој комисији благовремено достављати ове
извјештаје с циљем рјешавања евентуалних проблема који би се могли јављати у вези са
питањима транзиције.
Ранко Нинковић је, дајући одговор на питање Слободана Шарабе, истакао да ће
Предсједништво БиХ већ на наредној сједници донијети нову одлуку о утврђивању
кандидата на генералске позиције у ОСБиХ или ће извшити измјену и допуну постојеће
одлуке, како би се питање њиховог именовања коначно ријешило.
Слободан Шараба, закључујући расправу о овим питањима, захвалио се надлежним
министарствима на достављеним одговорима, те додатним датим образложењима по
постављеним питањима током расправе.
Ад. - 6. Текућа питања
a) Извјештај са 7. цетињског парламентарног форума, 18-20.11.2007. године
Извјештај са 7. цетињског парламентарног форума, одржаног између 18. и 20.11.2007. године
прихваћен је једногласно.
б) Информација о посјети амбасадора Швајцарске у БиХ, Њ.е. др Ролфа Ленца
Приликом разматрања ове информације, чланови Заједничке комисије водили су расправу о
посљедњем пасусу, у којем се говори о спремности Владе Швајцарске да и даље даје
значајну помоћ у техничком опремању Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
када јој се додијеле условне просторије за рад.
Слободан Шараба предложио је да Заједничка комисија упути закључак Савјету министара
у смислу да се посао око пресељења министарстава у нову зграду убрза, с обзиром да траје
већ пола године.
Душанка Мајкић истакла је да не треба упућивати било какве молбе Савјету министара у
вези са добијањем просторија које свакако припадају Парламентарној скупштини БиХ. Она
је нагласила да о овим питањима већ на наредној сједници треба да расправља Заједничка
комисија за административне послове, те стога треба сачекати резултате расправе са
сједнице те комисије.
Мирко Околић такође сматра да треба сачекати да Заједничка комисија за административне
послове заврши своје засједање и донесе закључке о овом питању, те послије тога
евентуално поставити посланичко питање Савјету министара због чега постоје толики
отпори за њихово пресељење у нове просторије. Нагласио је да расправу о овом питању
треба упутити и према колегијумима оба дома, те да се ово питање неће ријешити све док
оно не буде тачка дневног реда на сједницама домова. Предложио је да се колегијумима
упути допис у којем би се, приликом исељења министарстава из ове зграде, Заједничкој
комисији за одбрану и безбједност обезбиједио адекватан простор за рад.
Хазим Ранчић истакао је да је прије нешто више од мјесец дана Клуб Бошњака у Дому
народа ПСБиХ од колегијума оба дома тражио да се ово питање нађе на дневним редовима
сједница. Предложио је да се ставови који су овдје заступљени изнесу и изгласају у
клубовима посланика и делегата у оба дома, како би Парламентарна скупштина заузела
јединствен став о овом питању.
Шефик Џаферовић изразио је своје задовољство што се ово питање отворило, иако се о
њему расправља приликом разматрању Информације о посјети амбасадора Швајцарске у
БиХ. Он је ипак изразио забринутост могућом чињеницом да је Савјет министара, и поред
свега, већ донио одређене одлуке о овом питању, које би могле стварати проблеме при
његовом рјешавању, те нагласио да доношење таквих одлука треба провјерити. Према
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информацијама којима он располаже, Савјет министара ће задржати шеснаест кабинета у
згради Парламентарне скупштине БиХ. Рекао је да се са оваквом одлуком не слаже јер сва
министарства и ресорни министри морају преселити и бити смјештени у истој згради. Овакав
закључак треба упутити и према Заједничкој комисији за административне послове. Он
сматра да у згради ПСБиХ, уз Парламентарну скупштину, могу бити смјештени само још
Кабинет предсједавајућег Савјета министара и, евентуално, Централна изборна комисија
БиХ, као институција која је одговорна за имплементацију изборних резултата. Закључио је
да Заједничка комисија треба да упути допис колегијумима домова којим ће их обавијестити
о постојећој ситуацији која се односи на услове за рад Заједничке комисије, те обавијестити
Заједничку административну комисију, која би морала повести рачуна о овом питању и
евентуално предложити домовима закључак о обавези што хитнијег преселења
министарстава и министара у њихову зграду.
Наведени предлог закључака Шефика Џаферовића чланови Заједничке комисије једногласно
су усвојили.
ц) Информација о посјети делегације Поткомисије за безбједност и одбрану
Европског парламента
Чланови Заједничке комисије примили су к знању Информацију о посјети делегације
Поткомисије за безбједност и одбрану Европског парламента.
д) Информација о посјети чланова Комисије за одбрану и безбједност
Парламента Словачке Републике
Чланови Заједничке комисије примили су к знању Информацију о посјети чланова Комисије
за одбрану и безбједност Парламента Словачке Републике
е) Извјештај о посјети Штабу НАТО-а у Бриселу и Главној војној команди НАТО
SHAPE – Монс
Извјештај о посјети Штабу НАТО-а у Бриселу и Главној војној команди НАТО SHAPE –
Монс прихваћен је једногласно.
ф) Информација о одржаној радионици о теми: "Буџетски предлози институција
одбрамбеног и безбједносног сектора на нивоу Босне и Херцеговине за 2008.
годину
Чланови Заједничке комисије примили су к знању Информацију о одржаној радионици о
теми: "Буџетски предлози институција одбрамбеног и безбједносног сектора на нивоу Босне
и Херцеговине за 2008. годину
е) Позив Мисије ОЕБС-а у БиХ за радну посјету локалним структурама Цивилне
заштите у Требињу 21. 12. 2007. године
Комисија је донијела закључак да се у радну посјету локалним структурама Цивилне заштите
у Требињу 21. 12. 2007. године упуте: Слободан Шараба, Драгица Хинић, Жељко Грубешић
и Јовица Катић.
Записник сачинила
Драгица Хинић

Предсједавајући
Заједничке комисије
Бранко Зрно

