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Сарајево, 03.11.2015.

ПРЕДМЕТ: Информација о посјети чланова Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ Сектору за заштиту и спашавање Министарства
безбједности БиХ, 05.10.2015.

Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (у даљем тексту: ЗК)
посјетили су, 05.10.2015., Оперативно-комуникацијски центар 112 који је у саставу
Сектора за заштиту и спашавање Министарства безбједности БиХ.
У делегацији ЗК били су: Шемсудин Мехмедовић, Бариша Чолак, Ханка Вајзовић,
чланови ЗК и Жељко Грубешић, стручни савјетник.
Састанку с члановима ЗК у Оперативно-комуникационом центру 112 присуствовали
су: Самир Агић-помоћник министра, Самир Хусеинбашић, Идриз Брковић и
Александар Мандић-државни службеници из састава Сектора за спасавање као и
комплетна смјена ОК Центра-112.
Реализација ове посјете обављена је у оквиру припреме 5. безбједносне конференције
која ће у организацији Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ бити
одржана 4. и 5. новембра 2015. године.
У разговору са члановима Заједничке комисије, помоћник министра безбједности за
заштиту и спасавање Самир Агић са својим сарадницима представио је Оперативнокомуникациони центар 112, те презентовао преглед стања, обавеза и резултата
Министарства безбједности БиХ у систему заштите и спасавања Босне и Херцеговине.
Чланови Заједничке комисије упознати су са легислативом у области заштите и
спасавања, као и са међународном сарадњом у овој области, а разговарало се и о
структури система заштите и спашасања и о функционалним аспектима тог система.
Представници Министарства безбједности БиХ презентовали су члановима Заједничке
комисије садашње и предстојеће обавезе, те перспективе даљег развоја система
заштите и спасавања у нашој земљи.
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Заједнички је констатовано да су, усвајањем Оквирног закона о заштити и спасавању
људи и материјалних добара од природних и других несрећа, данас у Босни и
Херцеговини створени формално-правни предуслови да се представници овог центра
на вријеме супротставе свим изазовима који пред њима стоје када је ријеч о
елементарним непогодама у нашој земљи.
Припадници Центра 112 истакли су да су, у процесу заштите и спасавања, протеклих
година највећи проблеми настајали током учесталих пожара у љетном периоду, као и
великих сњежних падавина током зиме, те упозорили на то да у неким случајевима,
због недостатка техничких средстава, нису били у могућности да у потпуности
одговоре изазовима спречавања посљедица ових непогода.
Осврћући се на тежак период који су имали током прошлогодишњих мајских поплава,
а које су однијеле 22 људска живота, припадници Центра истакли су успјешну
цивилно-војну сарадњу са Министарством обране БиХ и Оружаним снагама БиХ у
процесу заштите и спасавања људи и материјалних добара.
Закључено је да се у будућем периоду, након избијања ванредних ситуација, са далеко
већом озбиљношћу морају ангажовати све расположиве људске снаге и материјалнотехничка средства, те наглашено да процес сарадње и координације активности овог
центра са штабовима цивилне заштите на нижим нивоима власти у БиХ мора бити на
високом нивоу.
Током разговора са припадницима Сектора за заштиту и спасавање разговарано је и о
проблемима у координацији активности са ентитетским сктруктурама Цивилне
заштите, на шта се мора обратити пажња у наредном периоду као и на проблем рада
Координационог тијела БиХ за заштиту и спасавање које је формирао Савјет
министара БиХ 18.09.2012. године.
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