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ПОГЛАВЉЕ I. УВОДНИ ДИО

Рад Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (у даљем тексту: Заједничка
комисија) заснован је на одредбама Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 58/14) и Пословника Дома народа
Парламентарне скупштине БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 79/14), а њена
надлежност регулисана је чланом 59. Пословника Представничког дома, односно
чланом 49. Пословника Дома народа.
Заједничка комисија је током 2015. године активно радила на извршавању обавеза
утврђених пословницима, као и обавеза које је сама утврдила Оријентационим радним
планом Заједничке комисије за 2015. годину, о чему подноси Извјештај о раду за 2015.
годину, у складу са чланом 56. Пословника Представничког дома и чланом 46.
Пословника Дома народа.
Током извјештајног периода Заједничка комисија је:
- одржала четрнаест сједница, на којима су разматране укупно 102 тачке дневног
реда
(У Прилогу је преглед одржаних сједница Заједничке комисије са подацима о
датуму одржавања, трајању сједница и присуству чланова Заједничке комисије
сједницама);
- реализовала девет радних посјета институцијама одбране и безбједности БиХ;
- организовала једну радионицу, једну конференцију и двије студијске радне
посјете Заједничке комисије (Колеџ НАТО-а и полазници курса Безбједносна
политика БиХ) на којима је учествовало 235 најодговорнијих представника
законодавне и извршне власти те сектора одбране и безбједности БиХ и 93
припадника Колеџа НАТО-а;
- учествовала на 17 конференција, семинара, презентација, радионица и округлих
столова у БиХ;
- одржала 16 радних састанака са представницима домаћих и међународних
институција у Босни и Херцеговини;
- учествовала на шест међународних активности у иностранству.
Заједничка комисија имала је бројне активности. Најзначајније од њих су законодавне,
те оне које се односе на разматрање и усвајање осталих аката (у првом реду извјештаја
и информација), као и активности које је Заједничка комисија сама организовала,
иницирала или учествовала у њима на иницијативу других организација.
Посебан ангажман Заједничке комисије видљив је у инсистирању да надлежне агенције
и Министарство безбједности БиХ дефинишу безбједносне изазове и начине њиховом
супротстављању, у унапређењу нивоа међусобне координације у раду, посебно током
ванредних ситуација, те њиховом доприносу бољем безбједносном окружењу, како у
Босни и Херцеговини тако и у региону.
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У сектору одбране, Заједничка комисија је кроз бројне активности дала посебан
допринос у процесу транспарентног и законитог процеса уништавања вишака
наоружања, муниције и минско-експлозивних средстава, рјешавању актуелних
проблема у процесу набавки, транспарентности у вођењу персонала, унапређењу
система помоћи цивилном становништву током елементарних непогода и у кризним
ситуацијама, ефикаснијем систему војног деминирања те рјешавању актуелних
проблема везаних за статус непокретне и покретне перспективне војне имовине као и
низа других питања што је често било предмет расправа током сједница и радионица
које је организовала Заједничка комисија.
Заједничка комисија иницирала је бројне расправе с циљем израде и доградње
стратешких докумената. Ту се, прије свега, мисли на доградњу постојеће Безбједносне
политике БиХ, доградњу Стратегије за мало оружје и лако наоружање SALW, као и
доградњу елемената који ће годишњу анализу стања безбједности учинити
свеобухватнијом, како у прегледу стања тако и у припреми приједлога који ће стање
безбједности побољшати и учинити рад агенција ефикаснијим и међусобно
координираним.
Заједничка комисија у континуитету прати и анализира реализацију усвојених
закључака и препорука у сектору одбране и сектору безбједности те је усвојила један
број закључака и препорука на радионицама и конференцијама које су подржала и
усвојила оба дома Парламентарне скупштине БиХ како би били отклоњени уочени
проблеми те транспарентно и ефикасно ријешена питања која су од општег интереса.

ПОГЛАВЉЕ II.

ИЗВЈЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ У 2015. ГОДИНИ

Одјељак А. Законодавне активности
Заједничка комисија је током 2015. године разматрала укупно два приједлога закона.

Приједлози закона који нису усвојени у обје комисијске фазе:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о полицијским
службеницима БиХ (предлагач: Савјет министара БиХ, материјал број:
01,02-1-38/14 од 05. 03. 2015. године)
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о полицијским
службеницима БиХ (предлагачи: Огњен Тадић и Дарко Бабаљ)
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Одјељак Б. Активности везане за разматрање и усвајање осталих
аката
Током 2015. године Заједничка комисија разматрала је бројне акте који нису
законодавног карактера. Заједничка комисија је у извјештајном периоду разматрала,
усвојила, примила к знању и, у зависности од карактера акта по потреби, упутила у даљу
парламентарну процедуру сљедеће акте:
1. Извјештај о раду Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ за 2014.
годину (сачинилац: Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ);
2. Приједлог оријентационог плана рада Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ за 2015. годину (сачинилац: Заједничка комисија за одбрану и
безбједност БиХ);
3. Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2014. годину, у дијелу надлежности
Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (сачинилац: Савјет министара
БиХ);
4. Годишњи план обуке и вјежби припадника и јединица Оружаних снага Босне и
Херцеговине у иностранству за 2015. годину и Измјене и допуне Годишњег
плана обуке и вјежби припадника и јединица Оружаних снага за 2015. годину
(сачинилац: Министарство одбране БиХ);
5. Државни акциони план о хитним случајевима заштите становништва од
јонизујућег зрачења у случају ванредних догађаја, нуклеарне несреће или
настанка нуклеарне штете (сачинилац: Државна регулаторна агенција за
радијациону и нуклеарну безбједност БиХ);
6. Извјештај о учешћу припадника ОСБиХ у операцијама подршке миру за период
јануар – јуни 2014. године (предлагач: Министарство одбране БиХ);
7. Извјештај Министарства спољне трговине и економских односа БиХ:
а) Извјештај о издатим исправама за спољнотрговински промет оружја, војне
опреме, производа двојне и посебне намјене за 2013. године и
б) Извјештај о реализацији спољнотрговинског промета оружја, војне опреме,
производа двојне и посебне намјене за 2012. годину;
8. Извјештај о раду парламентарног војног повјереника БиХ за 2014.
годину (материјал Канцеларије парламентарног војног повјереника);
9. Извјештај о раду Одбора за жалбе грађана ПСБиХ за 2014. годину (материјал
Одбора за жалбе грађана ПСБиХ);
10. Информације Министарства одбране БиХ (17 информација које су
степеноване са “повјерљиво” те је сједница била затворена за јавност)
11. Извјештај о раду Министарства одбране БиХ за 2014. годину (сачинилац:
Министарство одбране БиХ, 05. 05. 2015. године);
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12.Информација о продужењу уговора професионалним војним лицима
(сачинилац: Министарство одбране БиХ, 24. 12. 2014. године);
13. Разматрање документа „Самопроцјена интегритета - Извјештај о колегијалној
оцјени БиХ“ (сачинилац: Министарство одбране БиХ, 23. 10. 2014. године);
14. Информација о структури одговора на Упитник ПАРП 2014. године
(сачинилац: Министарство иностраних послова - Комисија за НАТО-ов
интеграциони процес БиХ, 23. 01. 2015. године);
15. Извјештај о раду Службе за послове са странцима за 2014. годину (сачинилац:
Служба за послове са странцима, 27. 01. 2015. године);
16. Информација о одржаној Другој конференцији Платформе за смањење ризика
од катастрофа у БиХ (сачинилац: Министарство безбједности БиХ, 22. 01. 2015.
године);
17. Извјештај о стању радијационе и нуклеарне безбједности за 2014.
годину (материјал Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну
безбједност БиХ);
18. Информација Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну
безбједност БиХ о безбједности збрињавања истрошеног горива и
безбједности збрињавања радиоактивног отпада на Трговској гори;
19. Разматрање материјала и закључака из расправе о Информацији Савјета
министара БиХ о нападу на полицијску станицу у Зворнику, те о недавном
привођењу људи на простору Републике Српске, сачињавање приједлога
закључака ради достављања Представничком дому ПСБиХ (12. сједница
Представничког дома ПСБиХ, одржана 28. 05. 2015 - 3. тачка дневног реда);
20. Информација МО бр. 08-04-2-22-17/15 – ознака“ интерно“ (достављена
03. 06. 2015);
21. Утврђивање приједлога закључака на основу расправе о Информацији Савјета
министара БиХ о нападу на Полицијску станицу у Зворнику, те о недавном
привођењу људи на простору Републике Српске, по закључку Представничког
дома ПСБиХ;
22. Извјештај о раду Независног одбора Парламентарне скупштине БиХ као
независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2014. годину и
Плана рада Независног одбора Парламентарне скупштине БиХ као независног
тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2015. годину (материјал
Независног одбора ПСБиХ);
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23. Информација Агенције за полицијску подршку о Подацима о кадровима
полицијских тијела БиХ/Централна евиденција података о запосленим у
полицијским тијелима (број: 03/1-04-829/15 од 19. 06. 2015);
24. Информација о одржаној радионици о теми: „Извјештај о раду парламентарног
војног повјереника БиХ за 2014. годину - препоруке и њихова реализација“
(број: 05/3-50- 19-740-3/15 од 24. 06. 2015);
25. Информација о стању безбједности у Босни и Херцеговини у 2014. години
(материјал Министарства безбједности БиХ);
26. Извјештај са радионице о теми:
„Законодавни оквир, актуелно стање и планове институција БиХ у области
одбране и безбједности“, са приједлогом закључака (материјал Заједничке
комисије за одбрану и безбједност БиХ);
27. Извјештај о учешћу припадника Оружаних снага БиХ и полицијских
службеника у операцијама подршке миру у периоду од 1. јула до 31. децембра
2014. године (материјал Предсједништва БиХ од 10. 08. 2015);
28. Приједлог закона о измјени Закона о полицијским службеницима БиХ – прва
комисијска фаза (предлагачи: Огњен Тадић и Дарко Бабаљ, делегати у Дому
народа ПСБиХ);
29. Информација и најава одржавања 5. конференције о теми: „Актуелно стање
безбједности у Босни и Херцеговини“ у организацији Заједничке комисије за
одбрану и безбједност БиХ (материјал Заједничке комисије);
30. Приједлог закона о измјенама Закона о полицијским службеницима БиХ – прва
комисијска фаза (предлагачи: делегати Огњен Тадић и Дарко Бабаљ);
31. Извјештај у учешћу припадника Оружаних снага БиХ и полицијских
службеника у операцијама подршке миру од јануара до јуна 2015. године
(материјал Предсједништва БиХ, број: 01, 02-03-1348/15 од 21. 10. 2015) и
Годишњи плана обуке и вјежби припадника и јединица Оружаних снага Босне
и Херцеговине у иностранству за 2016. годину (сачинилац: Министарство
одбране БиХ);
32. Информација о процјенама и могућностима Босне и Херцеговине по питању
избјегличке кризе у регији и Европској унији (материјал Министарства
безбједности БиХ, број 01,02-41-1257/15 од 09. 10. 2015);
33. Информација о реализацији закључака Представничког дома и Дома народа
ПСБиХ поводом расправе о теми: “Законодавни оквир, актуелно стање и
планови институција БиХ у области одбране и безбједности“ (материјал
Министарства безбједности БиХ, број 01,02,03/01-50-3-687/15 од 05. 10. 2015);
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34. Информација о реализацији закључака усвојених на 15. сједници
Представничког дома и 8. сједници Дома народа ПСБиХ (материјал
Министарства безбједности БиХ, број 01,02-04-745/15 од 15. 10. 2015);
35. Информација о стању које се односи на локацију Трговска гора (материјал
Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну безбједност, број
03/1-50-19-577/15 од 05. 10. 2015);
36. Информација о посјети локацијама за смјештај и сортирање муниције „Блажуј“
и „Крупа“ (материјал парламентарног војног повјереника, број 05/3-03-1263/15
од 07. 10. 2015);
37. Одлука Предсједништва БиХ о учешћу полицијских службеника из Босне и
Херцеговине у мировној мисији Уједињених нација на Хаитију (материјал
Предсједништва БиХ, број: 01,02-02-1- 1481/15 од 20. 11. 2015);
38. Информација о реализацији закључака Представничког дома и Дома народа
ПСБиХ поводом расправе о теми: “Законодавни оквир, актуелно стање и
планови институција БиХ у области одбране и безбједности“ (материјал
Министарства одбране БиХ, број: 03/1-50-3-687/15 од 02. 11. 2015);
39. Разматрање:
a) Извјештаја о реализацији спољнотрговинског промета оружја, војне опреме,
производа двојне и посебне намјене за 2013. годину и
б) Извјештаја о издатим дозволама за спољнотрговински промет оружја, војне
опреме, производа двојне и посебне намјене за 2014. годину (материјал
Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, број: 01,02-031489/15 од 24. 11. 2015);
40. Информација о терористичком нападу у Рајловцу, извршеном 18. 11. 2015, као и
о укупном стању безбједности у Босни и Херцеговини (реализација закључака
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, усвојених на 20.
сједници, одржаној 24. 11. 2015) - материјал Министарства безбједности БиХ;
41. Информација Државне агенције за истраге и заштиту о догађајима у Новом
Граду 10. 12. 2015. године;
42. Разматрање закључака са 4. хитне сједнице Представничког дома ПСБиХ
(по Одлуци Представничког дома задужена Заједничка комисија за
одбрану и безбједност БиХ).
Заједничка комисија разматрала је и усвојила 11 записника својих сједница те примила
к знању 37 информација о активностима ЗК и њених чланова.

Одјељак Ц. ПРИСУСТВО РАДИОНИЦАМА, ОКРУГЛИМ СТОЛОВИМА,
СЕМИНАРИМА И КОНФЕРЕНЦИЈАМА У БиХ
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Представници Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ присуствовали су и
на неколико семинара, конференција, округлих столова, радионица, студијских посјета
и програма професионалног усавршавања у Босни и Херцеговини, који су наведени у
наставку:
1. Седма годишња конференција из области управљања персоналом за 2014.
годину, 18. 02. 2015 године, Сарајево;
2. Годишња конференција о противминским акцијама у ОСБиХ, 20. 03. 2015.
године;
3. Организација радионице о теми:
„Законодавни оквир, актуелно стање и планове институција БиХ у области
одбране и безбједности“, Јахорина, 02. и 03. 06. 2015. године;
4. Одржавања 5. конференције о теми: „Актуелно стање
безбједности у Босни и Херцеговини“ у организацији Заједничке комисије
за одбрану и безбједност БиХ, 03. и 04. 11. 2015. године;
5. Посјета полазника и Команде Колеџа НАТО-а из Рима Заједничкој
комисији за одбрану и безбједност БиХ и ПСБиХ (09. 12. 2015);
6. Посјета и разговори чланова Поткомитета за одбрану и безбједност Европског
парамента са члановима Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ,
Сарајево, 03. 11. 2015. године;
7. Учешће у раду радионице: „Извјештај о раду парламентарног војног
повјереника БиХ за 2013. годину“ (11. и 12. 06. 2015);
8. Осма прегледна конференција Мисије ОЕБС-а у БиХ о поштовању ОЕБС/УН
безбједносних обавеза Босне и Херцеговине, Сарајево, 17. и 18. 11. 2015.
године;
9. Трећа конференција о теми: „Платформа за сузбијање ризика од катастрофа
БиХ“, 02. 12. 2015. године у Сарајеву;
10. Састанак чланова Заједничке комисије са члановима Одбора за безбједност
Народне скупштине Републике Српске (22. 12. 2015. године, Бања Лука).

Одјељак Д. ПРИСУСТВО СТУДИЈСКИМ ПОСЈЕТАМА И ПРОГРАМИМА
ПРОФЕСИОНАЛНОГ УСАВРШАВАЊА У ИНОСТРАНСТВУ
Чланови Заједничке комисија за одбрану и безбједност БиХ учествовали су у раду два
регионална састанка, два форума и семинара у иностранству, и то:
1. 17. Цетињског парламентарног форума (Цетиње, 27. и 28. 04. 2015);
2. Другог обавјештајно-безбједносног форума (Беч, 06. и 07. 05. 2015);
3. Другог годишњег састанка парламентарних комисија за одбрану и
безбједност земаља Југоисточне Европе, Београд, 29. 06 - 01. 07. 2015;
4. Семинара о улози парламената у управљању и надзору над безбједносним
сектором - Европски центар за безбједносне студије, 01. и 02. 09. 2015;
5. Семинара у организацији ПСНАТО-а, Брисел, Белгија,
21 - 24. 09. 2015;
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6. Регионалног парламентарног дијалога о управљању миграцијама, заштити
избјеглица и борби против организованог криминала, Београд ( 26. и 27. 11.
2015).

Одјељак Е. БИЛАТЕРАЛНЕ ПОСЈЕТЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ОДБРАНУ И БЕЗБЈЕДНОСТ БиХ ИНОСТРАНСТВУ
Заједничка комисија је у извјештајном периоду боравила у једној билатералној посјети,
и то:
1. Комисији за савезну војску Парламента Аустрије Републике, Беч, 23.11.2015.
Одјељак Ф. САРАДЊА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ИНСТИТУЦИЈА ВЛАСТИ
БиХ
Током извјештајног периода, Заједничка комисија остварила је сарадњу са сљедећим
представницима институција власти у БиХ:
1. парламентарним војним повјереником БиХ,
2. предсједником Независног одбора ПСБиХ,
3. предсједавајућим Одбора за жалбе грађана,
4. министром безбједности БиХ,
5. министарком и замјеницима министарке одбране БиХ,
6. начелником и замјеницима начелника Заједничког штаба Оружаних снага БиХ,
7. директором Државне агенције за истраге и заштиту – СИПА-е,
8. директором Граничне полиције БиХ;
9. директором Службе за послове са странцима,
10. директором Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ,
11. директором Агенције за полицијску подршку,
12. директорицом Агенције за форензичка испитивања и вјештачења,
13. директором Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова,
14. директором Државне регулаторна агенције за радијациону и нуклеарну
безбједност,
15. директором Центра за деминирање – БХМАК-а,
16. члановима Комисије за деминирање Министарства цивилних послова БиХ,
17. члановима Комисије за безбједност Парламента Федерације БиХ;
18. члановима Одбора за безбједност Народне скупштине Републике Српске.

Одјељак Г. САРАДЊА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА У БиХ
Заједничка комисија је и у 2015. години најуже сарађивала са представницима
међународних организација у БиХ, с којима на партнерској основи сарађује већ дуги
низ година. Ту се, прије свега, ради о:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Штабу НАТО-а у БиХ;
Команди ЕУФОР-а;
Мисији ОЕБС-а у БиХ;
Женевском центру за цивилну контролу оружаних снага – DCAF-у;
Канцеларији УНДП-ја у Сарајеву
RACVIAC-у, Регионалном центру за безбједносну сарадњу.

Треба нагласити чињеницу да је Заједничка комисија обавила све посјете ван
БиХ у сарадњи с наведеним међународним организацијама и институцијама и уз
њихово покривање трошкова смјештаја и превоза, као и једног дијела активности
Заједничке комисије у БиХ (као што је регионална радионица, радионица с
представницима одбрамбено-безбједносног сектора, конференција о стању
безбједности које су највећим дијелом подржали женевски ДKАФ, Мисија ОЕБСа у БиХ, Канцеларија УНДП у БиХ и Штаб НАТО-а).
Одјељак Х. ПОСЈЕТЕ СТРАНИХ ДЕЛЕГАЦИЈА И ДИПЛОМАТСКО –
КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА ЗАЈЕДНИЧКОЈ
КОМИСИЈИ ЗА ОДБРАНУ И БЕЗБЈЕДНОСТ БиХ
У извјештајном периоду чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ су
у просторијама Парламентарне скупштине БиХ угостили:
генерал-мајора Јохана Луифа, команданта ЕУФОР-а (06.07.2015. и 16.11.2015),
бригадног генерала Жизел Вилц, 06.07.2015, новог команданта Штаба НАТО-а у
Сарајеву, представнике женевског DCAF-a Дарка Станчића и Теодора Фујора
(22.04.2015. и 01.11.2015) представници Поткомитета за безбједност Европског
парламента (03.11.2015), делегацију Комисије за војску Парламента Републике
Аустрије (02.11. и 23.11.2015), полазнике Колеџа НАТО-а из Рима (02.12.2015)

Одјељак И. ТЕРЕНСКЕ ПОСЈЕТЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДБРАНУ И
БЕЗБЈЕДНОСТ БиХ
Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ је у извјештајном периоду обавила
девет теренских посјета институцијама из сектора одбране и безбједности. Током 2014.
чланови Заједничке комисије посјетили су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Министарство одбране и Заједнички штаб ОСБиХ, 02. 07. 2015.
Министарство безбједности БиХ 07. 07. 2015.
Службу за послове са странцима Министарства безбједности БиХ, 01. 10. 2015.
Граничну полицију БиХ, 01. 10. 2015.
Сектор за заштиту и спасавање Министарства безбједности БиХ, 05. 10. 2015.
Дирекцију за координацију полицијских тијела БиХ, 20. 10. 2015.
Државну регулаторној агенцији за нуклеарну безбједност, 20. 10. 2015.
Полигон „Одважна Барбара“, Гламоч, 21. 10. 2015.
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9. Оперативну команду Оружаних снага БиХ, Бутмир, 29. 10. 2015.

ПОГЛАВЉЕ III. РЕЗИМЕ
На основу наведених активности, може се закључити да је Заједничка комисија током
2015. године највећим дијелом реализовала задатке утврђене Оријентационим радним
планом.
Заједничка комисија је континуирано дјеловала у правцу побољшања стања у сектору
одбране и безбједности у БиХ. Предлагањем конкретних закључака Заједничка
комисија је, директно на сједницама Комисије и предлажући закључке домовима
Парламентарне скупштине БиХ и пратећи њихову реализацију, утицала на рјешавање
бројних проблема који оптерећују рад министарстава и агенција у оба сектора.
Видљиви резултати Заједничке комисије евидентни су по питању:
1. дефинисања безбједносних изазова у БиХ и стратегије за супротстављање,
2. боље координације у раду полицијских агенција у саставу Министарства
безбједности БиХ и сарадње између полицијских агенција с циљем коришћења
капацитета којима располажу,
3. израде адекватнијих годишњих информација о стању безбједности у БиХ,
4. борбе против тероризма и организованог криминала у БиХ,
5. рјешавања вишака муниције и минско-експлозивних средстава,
6. рјешавање статуса перспективне и неперспективне покретне и непокретне војне
имовине,
7. процедура јавних набавки у МОБиХ и ОСБиХ и израде правилника којим ће се
дефинитивно утврдити ове процедуре,
8. стања персонала у ОСБиХ,
9. помоћи цивилном становништву током елементарних непогода и ванредних
ситуација и ангажовање Министарства безбједности БиХ и ОСБиХ,
10. израде приједлога потребних допуна законских и подзаконских акта који ће рад
МОБиХ и Заједничког штаба ОСБиХ учинити ефикаснијим и оперативнијим,
11. примјене стратегије за противминске акције у пракси,
12. ефикасније активности у процесу војног деминирања у организацији ОСБиХ.

Стални контакти и сусрети са представницима Мисије ОЕБС-а, Штаба НАТО-а у БиХ,
ЕУФОР-а, женевског DCAF-а, УНДП-ја, дипломатско-конзуларних представништава у
БиХ и других међународних организација и институција, те представницима
парламената већег броја земаља, посебно региона, и њихових радних тијела која се
баве питањем одбране и безбједности резултирају изградњом истинског повјерења
према Заједничкој комисији, а тиме и према Парламентарној скупштини БиХ у
цјелини. Стога је Заједничка комисија и даље препознатљив субјекат у области за коју
је надлежна и међу земљама региона, чланицама Партнерства за мир, НАТО-а и ЕУ,
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што је врло битно за промоцију наше земље на даљем путу ка придруживању
европским и евроатлантским интеграцијама.
Заједничка комисија ће и у наредном периоду настојати да континуираним и додатним
ангажовањем доприноси побољшању цјелокупне ситуације у областима за које је
надлежна.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Сифет Поџић
У прилогу 1:
I.

Преглед одржаних сједница ЗК са подацима о датуму одржавања,
трајању сједница и присуству чланова ЗК сједницама у 2015. години)

Достављено:
 наслову
 а/а
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Прилог бр. 1

Табела 1. Сједнице Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
у 2015. години – статистички подаци
Број и датум
одржавања
сједнице

1. сједница
08.04.2015.
2. сједница
22.04.2015.
3. сједница
22.04.2015.
4. сједница
27.05.2015.
5. сједница
27.05.2015.
6. сједница
18.06.2015.
7. сједница
21.07.2015.
8. сједница
25.08.2015.
9. сједница
10.09.2015.
10.сједница
13.10.2015.
11.сједница
03.11.2015.
12. сједница
08.12.2015.
13. сједница
10.12.2015.

Број
разматраних
тачака
дневног
реда на
сједници

Вријеме трајања
сједница
комисије

Присуство сједницама
Заједничке комисије
Број
присутних
чланова
Зај. ком.
11

Процентулн
о изражено
присуство
сједници
91,6%

1

00 15 мин

5

1h 30 мин

9

75%

9

1h 30 мин

9

75%

17

00 45 мин

11

91,6%

11

2h 00 мин

11

91,6%

7

2h 15 мин

8

66.6%

6

2h 30 мин

10

83,3%

9

1h 30 мин

9

75%

5

1h 00 мин

8

66,6%

5

2h 00 мин

8

66,6%

12

1h 30 мин

10

83,3%

12

1h 00 мин

8

66,6%

1

00 30 мин

11

91,6%
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14.сједница
15.12.2015.
Укупан број
сједница: 14

2
Укупан број
разматраних
тачака: 102

2h 00 мин
Просјек трајања
сједница: 1х 24
мин

9
Просјек
присутних
по
сједници:9,4
28

75%
Процентуал
на
присутност
: 78,56%
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