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Члановима Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
ПРЕДМЕТ: Информација о радној посјети чланова Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ Репулици Аустрији
Веза акт број: 03/1-50-3-1078/08 од 23.09.2008.године
Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (у даљем тексту ЗК) боравили су
од 23. до 25. октобра 2008. године у Бечу, у студијској посјети коју је организовало
Министарство одбране Републике Аустрије.
.
У име Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ, у студијској посјети о теми:
„Мјере за заштиту од катастрофе“ боравили су: Шефик Џаферовић и Слободан Шараба,
замјеници предсједавајућег, Јозо Крижановић, Мирко Околић, Винко Зорић, чланови ЗК,
Драгица Хинић, секретар, и Жељко Грубешић, стручни савјетник.
Из Мисије ОЕБС-а у БиХ са делегацијом у Бечу боравила је Јасна Драгичевић.
Током студијске посјете Министарству одбране Републике Аустрије, 23. 10. 2008. године,
чланове ЗК поздравили су генерал-мајор Gustav Gustenau, директор Института за стратешко
истраживање, и Jorg Hofreiter, почасни конзул Босне и Херцеговине у Грацу.
У Министарству одбране Републике Аустрије презентоване су сљедеће теме:
- Увод у правни положај о теми: „Заштита од катастрофа“,
- Процеси одлучивања у заштити од катастрофа у окружној административној управи,
- Улога Савезне војске Републике Аустрије у цивилно-војној заштити и цивилно-војној
сарадњи,
- Улога цивилних безбједносних снага у цивилној заштити и заштити од катастрофа,
- Сарадња Кабинета савезног канцелара са цивилним друштвом и институцијама у заштити
од катастрофа.
Током презентација и разговора са представницима Министарства одбране Републике
Аустрије, МУП-а Републике Аустрије, Кабинета савезног канцелара, покрајине Штајерска и
Војске Републике Аустрије, сагледан је систем заштите од катастрофа и систем цивилне
заштите Аустрије.
Аустријски систем цивилне заштите развија се на локалном нивоу. Потпуно је законски
уоквирен на нивоу општина, округа, покрајина и савезне државе. Јасне су надлежности и
одговорност. Цивилне власти потпуно руководе цивилном заштитом и процесом заштите од
природних катастрофа.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Trg BiH 1, Sarajevo / Трг БиХ 1, Сарајево, Tel/Тел: (+387 33) 28 44 62, Fax: (+387 33) 23 34 80

2

Анализа ризика је тежиште у припреми планова, а након тога се дефинишу приоритети и
способности. Заштита људских потенцијала и инфраструктурних ресурса тражи пуну
координацију и то је основ развоја сектора цивилне заштите.
На основу презентација и разговора са члановима ЗК, јасно је да је кључно питање у кризним
ситуацијама како спојити стратешке партнере, како бити упознат са стањем на терену и како
координирати носиоце активности на терену.
Посебно је занимљив концепт организовања добровољних и професионалних ватрогасних
јединица у Републици Аустрији. Покрајине улажу велика средства у обуку људи и набавку
опреме. Колико локална заједница улаже, толика је њена снага на терену.
Координација рада у кризним ситуацијама међу покрајинама и на нижим нивоима је
одлична, а на државном нивоу је лоша. То је званична оцјена учесника студијских
предавања и презентација. У току је процес увјежбавања, умрежавања и координације на
државном нивоу. Гради се јединствен концепт и систем без сукоба надлежности.
Државни систем за почетак треба да усаврши алармни систем и систем координације.
Природне катастрофе су највећи изазов у Аустрији. Тек након трагедије у Чернобиљу почело
се разговарати о државном одговору на изазове које носе катастрофе.
Цивилно-војна сарадња и процедуре ангажовања Оружаних снага у спречавању и отклањању
посљедица природних катастрофа биће обухваћене новим законским рјешењима.
Оружане снаге поступају у кризним ситуацијама по правилима која су донијеле институције
цивилног друштва и то је основ веома садржајне цивилно-војне сарадње.
Током предавања чланови ЗК разговарали су са предавачима, размијењена су искуства и дати
одговори на бројне изазове на локалном и рагионалном нивоу.
Двадесет четвртог октобра чланови ЗК посјетили су Школу за ватрогасне бригаде у граду
Тулну, Доња Аустрија.
Током посјете уприличена је презентација рада школе и њених служби. Током обиласка
полигона за вјежбу у кругу школе чланови ЗК присуствовали су практичној обуци
ватрогасаца и припадника цивилне заштите.
Савремени полигони, реална ситуација у којој се изводи обука и њена масовност (преко 3%
становништва Републике Аустрије су чланови ватрогасних друштава) говоре са колико
озбиљности се приступа проблему заштите од природних катастрофа.
Охрабрује податак о успјешности јединица цивилне заштите на терену. Локалне заједнице
веома озбиљно припремају становништво за одговор у кризним ситуацијама. Током
презентација у Оперативном центру за управљање катастрофама сагледан је систем
управљања катастрофама, гдје нема оних који су без одговорности у заштити заједнице у
којој живе.
Током 2009. године, према програму ватрогасне школе у Тулну, 20 припадника ОСБиХ биће
укључено у рад семинара о теми: „Цивилно-војна сарадња у кризним ситуацијама“.
Управа школе и припадници Министарства одбране Републике Аустрије понудили су бројне
програме сарадње за сектор цивилне заштите у БиХ.
Студијска посјета чланова ЗК пружила је изванредну прилику за сагледавање система
цивилне заштите Аустрије. Презентације, праћење практичне наставе у Школи за ватрогасне
бригаде Доње Аустрије и разговори са представницима Министарства одбране и Цивилне
заштите Републике Аустрије били су добро осмишљени и дали су одговор на бројна питања
у овој области.
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Од осталих планираних активности, није одржан састанак са Едином Дилберовићем,
амбасадором Босне и Херцеговине при сталној Мисији ОЕБС-а у Бечу. Един Дилберовић је
неколико сати пред почетак планираног састанка поруком правдао свој изостанак.
Замјеник предсједавајућег
Заједничке комисије
Шефик Џаферовић

