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Члановима Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ:
Шефик Џаферовић, Винко Зорић, Драго Калабић, Мирко Околић, Јозо Крижановић,
Сулејман Тихић, Хазим Ранчић, Бранко Зрно, Иво Миро Јовић, Душанка Мајкић,
Слободан Шараба и Адем Хускић
ПРЕДМЕТ: Информација о присуству семинару о теми:“ОЕБС Кодекс понашања и
испуњавање војно-политичких обавеза“
Веза, акт број: 03/1, 03/11-05-162/09
У Дому ОС БиХ у Сарајеву, 7. и 8. априла 2009., одржан је семинар у организацији ОЕБС
Мисије у БиХ о теми „ОЕБС Кодекс понашања и испуњавање војно-политичких обавеза“.
У раду семинара испред Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ учествовао је
Жељко Грубешић, стручни савјетник.
Током семинара Жељко Грубешић одржао је презентацију о теми

„Улога Парламентарне

скупштине БиХ и Заједничке комисије за одбрану и безбједност у демократској контроли и
надзору над одбрамбеним и безбједносним сектором у Босни и Херцеговини”

Семинару су присуствовали припадници ОС БиХ, Министарства одбране БиХ,
Министарства безбједности БиХ, као и полицијских агенција које су у
саставу
Министарства безбједности БиХ. Учеснике семинара, након одржане презентације о раду
Заједничке комисије, највише је интересовало на који начин чланови Заједничке комисије
могу утицати на мјењање постојеће легислативе, а прије свега одредбе Закона о одбрани и
Закона о служби у ОС. Наиме, многи од учесника у дискусији су истицали нужност
доношења нових законских рјешења која требају бити у духу новог времена и користити
добра рјешења из праксе.
Учесници семинара показали су посебан интерес за проблематику буџета за одбрану.
Интересовао их је ток парламентарног саслушања и начин презентације Министра одбране
БиХ и његових сарадника о утрошку средстава која се односе на набавке за потребе
Оружаних снага БиХ, као и разлози који се током саслушања износе за неутрошена, а
планирана и одобрена средства за потребе одбране.
Стручни савјетник
Жељко Грубешић
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