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ПРЕДМЕТ: Радна посјета институцијама законодавне и извршне власти Републике
Србије, Београд 27-29. март 2018. године, информација
Сифет Поџић, предсједавајући, Борислав Бојић и Борјана Кришто, замјеници
предсједавајућег Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ, и Бошко
Шиљеговић, парламентарни војни повјереник БиХ, од 27. до 29. марта 2018. године
боравили су у радној посјети институцијама законодавне и извршне власти Републике
Србије.
Дана 27. 03. 2018. године разговарали су у Београду са члановима Одбора за одбрану и
унутрашње послове Народне скупштине Републике Србије и члановима Делегације
Народне скупштине Републике Србије у ПСНАТО-у.
Марија Обрадовић, предсједница Одбора, и Драган Шормаз, предсједавајући
Делегације Народне скупштине Републике Србије са члановима Одбора били су
домаћини члановима Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ. У
пријатељској атмосфери размијењена су мишљења о раду два одбора. Разговарано је о
тренутним активностима, тежиштима у раду два одбора, о проблемима у надзору
сектора одбране и безбједности, актуелним безбједносним изазовима те о све
израженијм могућностима унапређења билатералне и регионалне сарадње.
Борјана Кришто, предсједавајућа Представничког дома ПСБиХ и замјеница
предсједавајућег Заједничке комисије, упознала је домаћине са тренутном политичком
ситуацијом у БиХ, европским и евроатланским путем те о могућностима даљег
унапређења билатералне сарадње, посебно сарадње парламентраних тијела и два
парламента у цјелини. У отвореној и пријатељској атмосфери разговарано је и о низу
других питања те су чланови обје делегације сагласни да су међусобни сусрети и
разговори најбољи начин унапређења билатералне и регионалне сарадње.
Разговорима у Народној скупштини Републике Србије присуствовао је Зоран
Перковић, отправник полова у Амбасади БиХ у Републици Србији те представник
Мисије ОЕБС-а у Републици Србији.
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Посјета Министарству одбране Републике Србије
Током другог дана радне посјете институцијама законодавне и извршне власти
Републике Србије (28. 03. 2018. године), чланови Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ и парламентарни војни повјереник посјетили су Министарство
одбране Републике Србије, гдје их је примио Александар Живковић, државни секретар
у Министарству одбране са сарадницима.
Током разговора у Министарству одбране Републике Србије, делегација Заједничке
комисије за одбрану и безбједност БиХ и парламентарни војни повјереник
информисани су о тренутним активностима овог министарства, процесу израде
стратешких и доктринарних докумената, развоју система одбране, о међународној
војној сарадњи, спровођењу међународних интеграција и мисија као и нивоу
билатералне сарадње у сфери одбране између Републике Србије и Босне и
Херцеговине.
Представници Министарства одбране Републике Србије презентовали су и програм
опремања Војске Србије, процес јавних набавки, процес снабдијевања Војске Србије
материјалним средствима те одржавање инфраструктуре и проблеме у снабдијевању у
логистичком и ширем смислу.
Чланови Заједничке комисије посјетили су и Команду Централне логистичке базе из
састава Управе за логистику Генералштаба Војске Србије, гдје су имали прилику да
непосредно сагледају активности на логистичком обезбјеђењу Војске Србије. Бригадни
генерал Петар Латковић са сарадницима био је домаћин члановима Делегације.
У поподневним сатима, чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
и парламентарни војни повјереник посјетили су Универзитет одбране Министарства
одбране Републике Србије, гдје су одржали састанак са држављанима Босне и
Херцеговине који су полазници Војне академије, Школе за генералштабно
усавршавање, Школе за командно-штабно усавршавање и Високих студија
безбједности и одбране.
Током састанка са 29 држављана Босне и Херцеговине међу којима су кадети и
официри, полазници три нивоа школовања на Универзитету одбране, чланови
Заједничке комисије и парламентарни војни повјереник обратили су им се и
информисали их о активностима Заједничке комисије, а актуелној политичкој
ситуацији у Босни и Херцеговини те њиховом виђењу о стању у сектору одбране
Босне и Херцеговине.
Официри Војске Србије који непосредно раде са кадетима и полазницима
информисали су чланове Заједничке комисије о програмима усавршавања полазника
наведених школа, о току њиховог школовања и условима за рад. Било је право
задовољство слушати похвале на рад и извршавање обавеза полазника из Босне и
Херцеговине који су тренутно на Универзитету одбране.

Услови за рад и усавршавање на Универзитету одбране су изузетно добри, а
школовање полазника из Босне и Херцеговине реализује се у оквиру постојећих
билатералних споразума Министарства одбране БиХ и Министарства одбране
Републике Србије. Закључено је да има могућности за унапређење билатералне
сарадње по питању школовања држављана Босне и Херцеговине те да Министарство
одбране Републике Србије у овом тренутку ствара још боље услове и за смјештај
полазника и за унапређење наставног процеса.
Полазници Високих студија безбједности и одбране МО Републике Србије ускоро ће
доћи у радну посјету Босни и Херцеговини и том приликом ће бити и гости Заједничке
комисије за одбрану и безбједност БиХ, што је већ постала пракса током њиховог
студијског путовања.

Дана 29. марта 2018. године чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност
БиХ и парламентарни војни повјереник посјетили су Генералштаб Војске Србије, гдје
их је у име начелника Генералштаба примио бригадни генерал Дејан Јанковић са
сарадницима. У веома срдачном разговору генерал Јанковић и његови сарадници
упознали су чланове Заједничке комисије са својим тренутним активностима.
Посебно су вођени раговори о начину снабдијевања Војске Србије, о едукацији и о
опремању Војске Србије. У вези стим, представници управа из састава Генералштаба
упознали су чланове Заједничке комисије о позитивним праксама у свом раду.
Разговарало се и о искуствима Војске Србије у цивилно-војној сарадњи, ангажовању
током елементарних непогода те низу других питања.
Чланови Заједничке комисије су током сусрета у Генералштабу Војске Србије са
домаћинима сумирали утиске о дводневној посјети Војсци Србије и МО Републике
Србије те посебно нагласили веома срдачан пријем, веома професионалан и отворен
приступ у разговорима и отвореност током посјете јединицама и командама Војске
Србије.
Генарал Јанковић са својим сарадницима посебно је нагласио чињеницу да је
билатерална сарадња Војске Србије и Оружаних снага БиХ изузетно добра, да кадети и
полазници ОСБиХ, који се налазе на школовању на Универзитету одбране МО
Републике Србије постижу изванредне резултате. Врло су професионални и успјешни
и посјета чланова Заједничке комисије је међу полазницима из БиХ примљена са
посебном пажњом.
Предсједавајући Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ Сифет Поџић и
парламентарни војни повјереник Бошко Шиљеговић посјетили су и Канцеларију
заштитника грађана Републике Србије.
Роберт Сепи, замјеник заштитника грађана Републике Србије, са сарадницима, примио
је делегацију ПСБиХ и информисао их о активностима Канцеларије. Размијењена су
мишљења о бројним питањима из дјелокруга Канцеларије парламентарног војног

повјереника БиХ и Канцеларије заштитника грађана Републике Србије, те је дат осврт
на извјештај о раду двије канцеларије у 2017. години.
Парламентарни војни повјереник Шилљеговић упознао је домаћине са стањем
људских права припадника Оружаних снага БиХ, о својим активностима током посјете
јединицама и командама те о сарадњи са Заједничком комисијом за одбрану и
безбједност БиХ и институцијама БиХ које се баве питањима заштите људских права.
Роберт Сепи и његови сарадници презентовали су активности Канцеларије, стање
људских права у Републици Србији те су истакли и питања која се односе на заштиту
људских права припадника Војске Србије у дијелу који је у њиховој надлежности.
Чланови Заједничке комисије и парламентарни војни повјереник посјетили су
Амбасаду Босне и Херцеговине у Републици Србији, гдје их је особље Амбасаде
упознало са својим активностима и билатералним односима Босне и Херцеговине и
Републике Србије.
Предсједавајући
Сифет Поџић

