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Сарајево, 06.10.2016.

ПРЕДМЕТ: Информација о учешћу предсједавајућег ЗК за одбрану и безбједност БиХ
у раду Тринаестог засједања Стратешког комитета за наоружање, муницију и минскоексплозивна средства, Сарајево, 29.9.2016.
Предсједавајући Заједничке комисије за одбрану и сбезбједност БиХ Сифет Поџић је
29.9.2016. године учествовао на Тринаестом засједању Стратешког комитета за
наоружање, муницију и минско-експлозивна (МиМЕС) средства који је одржан у
Сарајеву.
Уз уводно обраћање министрице одбране БиХ Марине Пендеш-предсједавајуће
Стратешког комитета, учесницима Тринаестог засједања обратили су се генерал-мајор
Сенад Машовић, предсједавајући Координационог комитета за програм „Еxплоде“,
Сезин Синаноглу, УН резидентни координатор и УНДП резидентни представник у
БиХ, генерал мајор Фриедрицх Сцхроттер, командант ЕУФОР-а, представници Мисије
ОЕБС у БиХ те представници земаља донатора.
Представници Мисије ОЕБС су упознали учеснике састанка са током реализације
пројекта “SECUP”, који је успјешно реализован те је дао добре резултате у уређењу
инфраструктуре у складиштима која су декларисана као перспективна.
Током засједања је истакнут значај процеса уништавања и рјешавања вишкова
наоружања и МиМЕС, посебно са аспекта безбједносних ризика које исти
представљају за БиХ, али и шири регион. Међународна заједница је пружила значајну
помоћ у реализацији програма “Explode” и “Explode Plus” те је оцијењено да је
пројекат веома успјешно реализиован.
Адекватни кораци и процедуре још увијек нису у потпуности заживјели у пракси што
би у цјелини олакшало сам процес делаборације и уништавања вишкова . И даље остаје
проблем продаје секундарних сировина добивених процесом делаборације, израде
студије о могућности продаје вишкова наоружања и муниције. Разговарано је и о
потреби даљње демилитаризације наоружања и МиМЕС, гдје је поред ангажовања
предузећа намјенске индустрије у БиХ потребно размотрити и могућности ангажовања
доступних капацитета на регионалном нивоу.
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Представник УНДП је упознао присутне са резултатима пројекта „Explode“ и
“Explode Plus”, који је финансиран од стране ЕУ те је извјесно да ће УНДП заједно са
Министарством одбране БиХ учинити додатне напоре у сарадњи са земљама
донаторима да се подржи овај значајан пројекат.
Видан је напредак у реализацији пројекта делаборације у капацитетима Оружаних
снага БиХ ТРОМ Добој те се до краја 2016. године очекује достизање планираних
резултата. Стопостотна инспекција стања у складиштима наоружања и МиМЕС је у
току са ставом Министарства одбране и Заједничког штаба ОС БиХ да се оконча до
краја маја 2017. године.
Тринаеста сједница Стратешкок комитета је резултирала приједлогом закључака који
ће бити достављени члановима Стратешког комитета и свим оним субјектима који
прате овај процесс.

Предсједавајући Заједничке комисије
Сифет Поџић
Достављено:
-наслову
- а/а

