Број: 03/1-50-14-7-30-5/16
Сарајево, 26. 10. 2016.

ПРЕДМЕТ: Информација о радној посјети Регионалној канцеларији Граничне
полиције БиХ - СЈЕВЕРОЗАПАД , Градишка, 20. 09. 2016.

Сифет Поџић, предсједавајући Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ,
Љиљана Милићевић, секретарка, и Жељко Грубешић, стручни савјетник, били су 20.
09. 2016. године у радној посјети сједишту Регионалне канцеларије Граничне
полиције БиХ Сјеверозапад у Градишци те том приликом разговарали са начелником
Регионалне канцеларије Нијазом Софтићем и његовим сарадницима.
У Регионалној канцеларији Сјеверозапад чланове Заједничке комисије о раду Граничне
полиције БиХ у њиховој зони одговорности информисали су начелник Софтић и
помоћник директора ГПБиХ Слободан Крстић.
Током разговора о стању у теренској канцеларији ГПБиХ-Сјеверозапад чланови
Заједничке комисије информисани су да ТК Сјеверозапад покрива 310 километра
државне границе Босне и Херцеговине. Шест међународних и три локална гранична
прелаза покривају три јединице ГП са сједиштем у Градишци, Добрљину и Великој
Кладуши.
У разговору о стању на границама БиХ, као и у Регионалној канцеларији ГПБиХ
Сјеверозапад констатовано је да се задаци извршавају крајњим напорима с обзиром на
недостатак људства. ТКГПБиХ Сјеверозапад попуњена је са 76% од планираног
људства, и то представља велики проблем, као и неадекватна инфраструктура на
појединим граничним прелазима.
Током првог полугодишта 2016. године надлежним тужилаштвима у БиХ је из ТК
Сјеверозапад достављено 15 службених извјештаја због постојања основа сумње да је
на граничним прелазима и у граничном појасу почињено 15 кривичних дјела за која је
пријављено 15 лица. Неовлашћен промет акцизних роба и посједовање опојних дрога
те кријумчарење и трговина људима главни су проблеми, који су евидентирани у 2016.
години на граничним прелазима који су у надлежности ТК Сјеверозапад.
Начелник ТКГП Сјеверозапад Нијаз Софтић и његови сарадници су током разговора о
стању у њиховој зони одговорности истакли да је недовољна попуњеност људством
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све израженији проблем и руководство Граничне полиције БиХ чини велике напоре у
попуњавању новим кадровима и школовању нових кадрова. У овој години
евидентиране су велике гужве и чекање грађана на појединим граничним прелазима за
вријеме туристичке сезоне.
Један од узрока дужег чекања на граници је и већ поменути недостатак људства у
ГПБиХ, лоша инфраструкура као и чињеница да је Република Хрватска чланица
Европске уније, што налаже и додатно поштовање мјера безбједности на граници.
Начелник Софтић и његови сарадници информисали су чланове Заједничке комисије о
резултатима рада са припадницима ГП Републике Хрватске, што је дало добре
резултате и у сваком случају допринијело јачању повјерења у регионалну
прекограничну сарадњу.
Челни људи Граничне полиције БиХ и Регионалне канцеларије Сјеверозапад
недвосмислено су опредијељени за јачање одговорности у извршавању свакодневних
задатака, за наставак попуне граничним полицајцима у континуитету, за наставак
процеса модернизације и одговора на изазове које пред собом ставља њихова захтјевна
мисија.
Чланови Заједничке комисије посјетили су и гранични прелаз Градишка, гдје су
разговарали са граничним полицајцима, челним људима јединице Граничне полиције
Градишка и Миром Џакулом, директором УИОБиХ. Увјерили су се у веома тешке
услове за рад и крајње дотрајалу инфраструктуру.

Закључак:
1. Разговори са руководством Граничне полиције БиХ и Регионалне канцеларије
Сјеверозапад ГПБиХ дали су потпуну слику о стању на граници Босне и
Херцеговине.
2. Проблеми одлива стручних људи и ниске плате су све израженији јер гранични
полицајци истичу да су припадници кантоналних и ентитетских МУП-ова
далеко боље плаћени. Удаљеност мјеста службовања од мјеста становања је
веома изражен проблем и додатно оптерећује радни ангажман припадника
ГПБиХ како у овом дијелу БиХ тако и у цјелини.
3. Проблем попуне недостајућим кадром, посебно граничним полицајцима, мора
се рјешавати и треба уложити додатне напоре да се у Агенцију за школовање и
стручно усавршавање кадрова Министарства безбједности БиХ шаљу редовно и
плански кадети који ће се оспособљавати за послове и задатке које обавља
Гранична полиција БиХ.
4. Забрињава стање инфраструктуре на граничним прелазима који су фреквентни
(примјер ГП Градишка). Без њих је незамислива дневна прекогранична сарадња
са земљама у сусједству и окружењу. Примјер лоше и неусловне
инфраструктуре је ГП Градишка.

5. Предсједавајући Поџић је у вези са стањем на граничним прелазима одржао и
састанак са Миром Џакулом, директором Управе за индиректно опорезивање
БиХ, која управља инфраструктуром на граничним прелазима, те са
руководством РКГПБиХ Сјеверозапад на граничном прелазу Градишка с
циљем сагледавања стања и предузимањем адекватних мјере за поправљање
стања инфраструктуре на граничним прелазима у цјелини.
6. 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.
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