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Сарајево, 13. 06. 2016.

ПРЕДМЕТ: Информација о састанку чланова Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ са представницима војно-дипломатског кора
акредитованим у БиХ, 26. 04. 2016. године
Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ разговарали су 26. 04.
2016. године у Сарајеву са представницима војно-дипломатског кора акредитованим у
БиХ о кључним питањима из сектора одбране и безбједности БиХ, као и о спровођењу
парламентарног надзора над тим сектором.
Састанку су присуствовали предсједавајући Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ Сифет Поџић, чланови Комисије Бариша Чолак, Огњен Тадић, Ханка
Вајзовић и Марио Караматић, као и парламентарни војни повјереник БиХ Бошко
Шиљеговић, док је делегацију у којој је било 15 војних аташеа акредитованих у БиХ
предводио њихов доајен пуковник Мицхаел Песендирфер.
Пуковник Песендирфер захвалио је на могућности да представници војнодипломатског кора са члановима ПСБиХ разговарају о питањима и проблемима с
којима се институције из сектора одбране и безбједности сусрећу у свом раду, те о
њиховим даљим перспективама. Он је оцијенио да је демократска контрола
одбрамбено-безбједносног сектора врло одговоран посао, јер је, како је навео, стање
безбједности у свакој држави основна претпоставка њеног социјално-економског
напретка.
У обраћању војним дипломатама предсједавајући Заједничке комисије Сифет Поџић
посебно је говорио о проблемима с којима се сусрећу институције одбрамбеног
система у нашој земљи, а тичу се рјешавања питања вишака нестабилне муниције и
наоружања у Оружаним снагама Босне и Херцеговине (ОСБиХ), транспарентности у
трошењу буџетских средстава, стању персонала у Министарству одбране и ОСБиХ,
помоћи ОСБиХ цивилним структурама током трајања кризних ситуација, као и
рјешавања питања перспективне и неперспективне војне имовине. Поџић је нагласио
да један од кључних проблема институција одбрамбеног сектора представља и застој у
доношењу стратешког документа Преглед одбране.
Говорећи о сарадњи са представницима међународних институција и организација,
Поџић је истакнуо изузетно добру сарадњу коју је Заједничка комисија за одбрану и
безбједност БиХ у претходним годинама имала са војно-дипломатским кором у БиХ,
као и са представницима међународних организација које се примарно баве питањима
одбране и безбједности у нашој земљи.
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Парламентарни војни повјереник БиХ Бошко Шиљеговић упознао је представнике
војно-дипломатског кора у БиХ са стањем поштовања људских права и основних
слобода војних лица и кадета у ОСБиХ. Шиљеговић је апострофирао области у којима
су униформисана лица у ОСБиХ институцији парламентарног војног повјереника
најчешће подносила жалбе на кршење људских права, а тичу се процеса унапређења у
ОСБиХ, условима живота и рада у јединицама и командама ОСБиХ, те недостатка
материјалних и материјално-техничких средстава.
Саговорници су се сагласили да кључне приоритете у будућем раду одбрамбенобезбједносних институција наше земље представљају убрзање активирања Акционог
плана за чланство (МАП) у НАТО-у, брже доношење документа Преглед одбране, већа
контрола процеса јавних набавки у Министарству одбране и ОСБиХ, као и додатно
школовање и стручно усавршавање припадника ОСБиХ.
Предсједавајући Заједничке комисије
Сифет Поџић
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