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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", број 58/14) и Пословника Дома народа
Парламентарне скупштине БиХ ("Службени гласник БиХ", број 79/14), а њена
надлежност регулисана је чланом 59. Пословника Представничког дома, односно
чланом 49. Пословника Дома народа.
Заједничка комисија је током 2016. године активно радила на испуњавању обавеза
утврђених пословницима, као и обавеза које је сама утврдила Оријентационим радним
планом ЗК за 2016. годину, о чему подноси Извјештај о раду за 2016. годину, у складу
са чланом 56. Пословника Представничког дома и чланом 46. Пословника Дома
народа.
Током извјештајног периода Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ је:
- одржала 17 сједница, на којима је разматрано укупно 111 тачака дневног реда,
(У Прилогу је преглед одржаних сједница ЗК са подацима о датуму одржавања,
трајању сједница и присуству чланова ЗК сједницама);
- реализовала 14 радних посјета институцијама одбране и безбједности БиХ;
- организовала одржавање једне прегледне конференције и три студијске радне
посјете ЗК на којима су учествовала 184 најодговорнија представника
законодавне и извршне власти, сектора одбране и безбједности БиХ као и 54
представника међународних институција и организација;
- учествовала на 23 прегледне конференције, семинарима, презентацијама,
радионицама и округлим столовима у БиХ;
- одржала 27 радних састанака са представницима домаћих и међународних
институција у Босни и Херцеговини;
- учествовала на два међународна скупа у иностранству.
Заједничка комисија имала је у 2016. години 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 Министарство
одбране и Оружане снаге БиХ учине додатне, планске и кординиране активности на
рјешавању проблема везаних за јавне набавке те да надлежне агенције и Министарство
безбједности БиХ дефинишу безбједносне изазове и начине њиховом супротстављању,
у унапређењу нивоа међусобне координације у раду, посебно током ванредних
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ситуација, те њиховом доприносу бољем безбједносном окружењу, и у Босни и
Херцеговини и у региону.
У сектору одбране, Заједничка комисија је кроз бројне активности дала посебан
допринос у процесу унапређења стања у процесу јавних набавки, транспарентног и
законитог процеса уништавања вишака наоружања, муниције и минско-експлозивних
средстава, транспарентности у вођењу персонала, 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 на сједницама и прегледним конференцијама које је организовала
Заједничка комисија.
Заједничка комисија иницирала је бројне активности и расправе с циљем израде и
доградње стратешких докумената. Ту се, прије свега, мисли на доградњу постојеће
Безбејдносне политике БиХ, доградњу Стратегије за мало оружје и лако наоружање
SALW која је урађена, као и доградњу елемената који ће годишњу анализу стања
безбједности учинити свеобухватнијом и у прегледу стања 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 сједницама и прегледној конференцији 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 2016. ГОДИНИ

Одјељак А. Законодавне активности
Заједничка комисија је у периоду 01. 01 - 31. 12. 2016. године, у својству надлежне,
разматрала седам приједлога закона, од којих је за шест успјешно завршен
законодавноправни поступак и оба дома ПСБиХ су усвојила предметне законе.
Закони које је, као надлежна, у протеклом полугодишту разматрала Заједничка
комисија за одбрану и безбједност и које је усвојила Парламентарна скупштина БиХ
су:
1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о контроли кретања
оружја и војне опреме, предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01,02-02-136/15 од 28. 12. 2015. године (прва и друга комисијска фаза);
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2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о служби у Оружаним
снагама Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ, број:
01,02-02-1-26/15 од 28. 01. 2016. године (прва и друга комисијска фаза);
3. Приједлог закона о допунама Закона о одликовањима Босне и
Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01,02-02-1-37/15 од
28. 12. 2015. године (прва и друга комисијска фаза);
4. Приједлог закона о контроли спољнотрговинског промета робе двојне
намјене, предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01,02-02-1-748/16 од 04. 03.
2016. године (прва и друга комисијска фаза);
5. Приједлог закона о контроли спољнотрговинског промета оружја, војне
опреме и робе посебне намјене, предлагач: Савјет министара БиХ, број:
01,02-02-1-752/16 од 04. 03. 2016. године (прва и друга комисијска фаза);
6. Приједлог закона о обиљежавању малог оружја, лаког наоружања и
припадајуће муниције, предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01,02-02-11361/16 од 10. 06. 2016. године, прва комисијска фаза - по скраћеном
поступку.
Заједничка комисија је, као надлежна, разматрала Приједлог закона о допуни
Закона о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине, предлагача делегата
Марија Караматића, број: 01,02-02-1-1053/16 од 14. 06. 2016. године, с тим да овај
приједлог закона није усвојен у Парламентарној скупштини БиХ.

Одјељак Б. Активности које се односе на разматрање и усвајање
осталих аката

Током 2016. године (период 01. 01 - 31.12. 2016) Заједничка комисија је разматрала низ
аката који немају законодавни карактер. 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 2015.
годину (сачинилац: Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ);
2. Оријентациони план рада Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ за
2016. (сачинилац: Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ);
3. Извјештај о раду парламентарног војног повјереника БиХ за 2015.
годину (материјал ПВПБиХ);
4. Извјештај о раду Одбора за жалбе грађана ПСБиХ за 2015. годину
(материјал Одбора за жалбе грађана ПСБиХ);
5. Извјештај о раду Независног одбора ПСБиХ као независног тијела полицијске
структуре БиХ за 2015. годину (материјал Независног одбора);
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6. Извјештај о раду Координационог одбора за контролу малог и лаког наоружања
у БиХ за 2016. годину( материјал Координационог одбора);
7. Извјештај о раду Министарства одбране БиХ за 2015. годину (материјал
Министарства одбране БиХ бр: 03/1-03-505/16 од 11. 02. 2016);
8. Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2015. годину у дијелу надлежности
Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (сачинилац: Савјет
министара БиХ), и то:
8.1. Министарства одбране БиХ,
8.2. Министарства безбједности БиХ
8.2. 1. Државне агенције за истраге и заштиту – СИПА
8.2.2. Граничне полиције
8.2.3. Службе за послове са странцима
8.2.4. Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ
8.2.5. Агенције за полицијску подршку
8.2.6. Агенције за школовање и стручно усавршавање
8.2.7. Агенције за форензичка испитивања и вјештачења,
8.3. Министарства спољне трговине и економских односа БиХ (дио Извјештаја
који се односи на увоз и извоз наоружања и војне опреме),
8.4. Министарства цивилних послова (дио Извјештаја који се односи на
противминске акције у БиХ - Центар за уклањање мина - БХМАК),
8.5. Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну безбједност;
9. Извјештај о стању радијационе и нуклеарне безбједности за 2015. годину,
подносилац: Државна регулаторна агенција за радијациону и нуклеарну
безбједност, број: 01,02-50-19-1500/16 од 19. 05. 2016;
10. Извјештај о раду Комисије за деминирање у Босни и Херцеговини за
2015. годину и Извјештај о противминском дјеловању у Босни и
Херцеговини за 2015. годину, подносилац: Комисија за деминирање у БиХ, број:
03/1-50-19-1226/16 од 25. 04. 2016;
11. Информација о продужењу уговора професионалним војним лицима
(сачинилац: Министарство одбране БиХ, материјал број: 10-34-3-7127/15 од 10. 12. 2015);
12. Информација о стању запослених у Граничној полицији БиХ (сачинилац:
Гранична полиција БиХ, материјал број: 17-06-2-34-11-170-4/15 од 18. 12. 2015);
13. Информација о резултатима посјете Босни и Херцеговини делегације
Европског парламента, Поткомитета за безбједност и одбрану, од 03. до 05. 11.
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2015. (сачинилац: МИПБиХ, број: 07/6-32-05-4-39994-2/15 од 15. 12. 2015);
14. Информација о посјети Комисији за савезну војску Парламента Аустрије, Беч,
Република Аустрија (23. и 24. 11. 2015);
15. Информација о учешћу у раду Регионалног парламентарног дијалога о
управљању миграцијама, заштити избјеглица и борби против организованог
криминала, Београд (26. и 27. 11. 2015);
16. Информација о учешћу у раду стручне дебате о теми: „Јачање полицијске
одговорности и интегритета: процедуре за поступање у односу на притужбе
грађана на рад полицијских службеника“, Сарајево, 07. 12. 2015. године;
17. Информација о одржаном састанку и презентацији чланова Заједничке
комисије за одбрану и безбједност БиХ са полазницима 11. курса
Безбједносне политике БиХ, Сарајево, 07. 12. 2015. године;
18. Информација о посјети Колеџа НАТО-а (Defence College) Заједничкој
комисији за одбрану и безбједност БиХ;
19. Информација о одржаном састанку чланова Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ са члановима Заједничке комисије за надзор над радом
ОБАБиХ и Одбором за безбједност НС Републике Српске, Бања Лука, 22. 12.
2015. године;
20. Иницијатива посланика Саше Магазиновића за уврштавање у дневни ред 25.
сједнице Представничког дома ПСБиХ тачке: Обавезе Босне и Херцеговине
по питању израде правних прописа у домену кибернетичке безбједности, у
складу са Конвенцијом о кибернетичком криминалу и Споразумом о
стабилизацији и придруживању број: 01-50-1-418/16 од 03. 02. 2016;
21. Информација о учешћу у раду 10. конференције Генералног инспектората
Министарства одбране БиХ (материјал Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ);
22. Информација о најављеној посјети чланова Комитета за цивилну димензију
безбједности ПСНАТО-а, састанак са члановима Заједничке комисије за
одбрану и безбједност БиХ, 07. 03. 2016. (најава и програм посјете);
23. Информација о учешћу у раду Конференције о Годишњој анализи
противминских акција у Оружаним снагама БиХ за 2015. годину, Рајловац, 17.
02. 2016. (материјал Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ);
24. Информација о присуству Конференцији о стању у регионима Средњег истока
и Сјеверне Африке и безбједносним изазовима у региону ЈИ Европе, те
утицају на безбједност БиХ);
25. Информација о учешћу чланова Заједничке комисије за одбрану и безбједност
у раду скупа о теми: “Годишња анализа из области управљања персоналом у
ОСБиХ за 2015. годину”, Сарајево, 25. 02. 2016. (материјал Заједничке
комисије за одбрану и безбједност БиХ);
26. Информација о посјети чланова Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ сједишту Државне агенције за истраге и заштиту - СИПА,
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Источно Сарајево, 24. 02. 2016. (материјал Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ);
27. Информација о посјети чланова Заједничке комисије за одбрану и безбједност
БиХ сједишту Агенције за форензичка испитивања и вјештачења, Источно
Сарајево, 24. 02. 2016. (материјал Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ);
28. Информација о састанку Сифета Поџића, предсједавајућег Заједничке
комисије за одбрану и безбједност БиХ, са шефом Канцеларије за
безбједносну сарадњу Мисије ОЕБС-а у БиХ, 22. 02. 2016. (материјал
Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ);
29. Информација о спровођењу јавних набавки у Министарству одбране и
Оружаним снагама БиХ (материјал Министарства одбране, број: 03/1-03785/16 од 05. 03. 2016);
30. Оперативни план за превазилажење стања по питању набавки за потребе
Оружаних снага БиХ – материјал Министарства одбране БиХ (реализација
закључака са 21. сједнице Заједничке комисије);
31. Посланичка иницијатива Дениса Бећировића и Сенада Шепића (одлука
Колегијума ПДПСБиХ, број 01-50-2-13-28/26, од 06. 04. 2016, и Иницијатива,
број: 01-50-1-881/16 од 18. 03. 2016);
32. Информација о потребним измјенама закона и прописа у складу са Уставом
Босне и Херцеговине којима би се омогућила бржа и ефикаснија борба против
корупције и организованог криминала (подносилац: Министарство
безбједности БиХ, акт број 01-50-1-15-16/16 од 21. 03. 2016. и Одлука
Колегијума ПДПСБиХ са 28. сједнице, акт број: 01-50-2-13-28/16);
33. Информација о ненајављеној посјети 4. пјешадијској бригади ОСБиХ и
складишту за смештај и сортирање муниције - Габела и Дужи, подносилац:
ПВПБиХ, број: 03/1-50-14-7-21/16 од 27. 04. 2016. године;
34. Информација о наступној посјети новоименованог војног аташеа САД-а у
БиХ, 21. 03. 2016. године, материјал Заједничке комисије;
35. Информација о састанку чланова Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ са делегацијом Представничког дома Парламента Републике
Индонезије, 04. 04. 2016. године, материјал Заједничке комисије;
36. Информација о наступној посјети новог команданта ЕУФОР-а у БиХ генерал
– мајора Фридриха Шретера, 14. 04. 2016. године, материјал Заједничке
комисије;
37. Информација о састанку чланова Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ са представницима војно-дипломатског кора акредитованим
у БиХ, 26. 04. 2016. године, материјал Заједничке комисије;
38. Информација о састанку чланова Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ са представницима Универзитета за националну одбрану
Исламске Републике Пакистан, 28. 04. 2016. године, материјал Заједничке
комисије;
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39. Информација о састанку чланова Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ са полазницима високих студија безбједности и одбране
Војне академије Министарства одбране Републике Србије, 28. 04. 2016.
године, материјал Заједничке комисије;
40. Информација о стању безбједности у Босни и Херцеговини у 2015. години,
подносилац: Министарство безбједности БиХ, број: 01,02-04-1339/16 од 06.
05. 2016. године;
41. Информација о реализацији Оперативног плана за унапређење система јавних
набавки у МО и ОСБиХ - реализација закључака са 21. сједнице Заједничке
комисије за одбрану и безбједност БиХ (материјал Министарства одбране
БиХ);
42. Информација о обављеној радној посјети Команди 4. пјешадијске бригаде
ОСБиХ, Чапљина, 12. и 13. 07. 2016. године (материјал Заједничке
комисије);
43. Информација о учешћу чланова Заједничке комисије у раду 9. стратешког
политичко-војног семинара о теми: „Изазови примјене стратегије и акционог
плана за борбу против корупције“, у организицији МОБиХ (материјал
Заједничке комисије);
44. Информација о састанку предсједавајућег Заједничке комисије са
полазницима 12. основног курса обуке из области безбједносне политике БиХ
(материјал Заједничке комисије);
45. Информација о учешћу чланова Заједничке комисије на 4. парламентарном
безбједносно-обавјештајном форуму (материјал Заједничке комисије);
46. Информација о посјети Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
Агенцији за школовање и стручно усавршавање кадрова, Мостар, 13. 07. 2016,
материјал Заједничке комисије;
47. Информација о учешћу представника Заједничке комисије на 13. засједању
Стратешког комитета за наоружање, муницију и минско-експлозивна средства
– EXPLODE, Сарајево, 29. 09. 2016, материјал Заједничке комисије;
48. Информација о одржаном састанку са командантом ЕУФОР-а у БиХ, Бутмир,
22. 09. 2016, материјал Заједничке комисије;
49. Информација о приспјелим притужбама на рад Независног одбора
(подносилац: Свевлад Хофман, од 19. 08. 2016, број акта: 03/1-50-17-2253/16,
и од 07. 09. 2016, број акта: 03/1-50-17-2355/16);
50. Информација о реализацији закључака са 28. сједнице Заједничке комисије за
одбрану и безбједност БиХ (акт Министарства безбједности БиХ, број: 01,0250-19-2226/16, од 14. 10. 2014);
51. Информација о посјети Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
Регионалној канцеларији Граничне полиције БиХ Југ – Чапљина, 12. 07. 2016,
материјал Заједничке комисије;
52. Информација о стању на граничним прелазима БиХ, акт број: 03/1-04-1971/16,
материјал Граничне полиције БиХ;
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53. Информација о посјети Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
Регионалној канцеларији ГПБиХ – Сјеверозапад Градишка, 20. 09. 2016,
материјал Заједничке комисије;
54. Информација о радној посјети чланова Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ Главном сједишту УИОБиХ, Бања Лука, 20. 09. 2016,
материјал Заједничке комисије;
55. Информација о радној посјети чланова Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ јединици ГПБиХ Аеродром Тузла, 21. 09. 2016, материјал
Заједничке комисије;
56. Информација о радној посјети Команди 6. пјешадијске бригаде ОСБиХ, Бања
Лука, 20. 09. 2016, материјал Заједничке комисије;
57. Информација о радној посјети Команди 5. пјешадијске бригаде ОСБиХ, Тузла,
21. 09. 2016, материјал Заједничке комисије;
58. Информација о радној посјети Команди логистике ОСБиХ и радионици
ТРОМ Добој, 21. 09. 2016, материјал Заједничке комисије;
59. Информација парламентарног војног повјереника БиХ о ненајављеним
посјетама јединицама ОСБиХ, акт број: 05/3-03-1988,1/16 и акт број: 05/3-031988,2/16 од 08. 08. 2016, сачинилац: парламентарни војни повјереник БиХ;
60. Разматрање посланичке иницијативе Ханке Вајзовић поднесене
Представничком дому ПСБиХ (материјали: посланичка иницијатива Ханке
Вајзовић, број: 01-50-1-2850/16 од 07. 11. 2016, и Одлука Колегијума
ПДПСБиХ – надлежност Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ,
број: 01-50-2-13-39/16 од 11. 11. 2016. године).
Заједничка комисија разматрала је и усвојила 15 записника са својих сједница.

Одјељак Ц. ПРИСУСТВО РАДИОНИЦАМА, ОКРУГЛИМ СТОЛОВИМА,
СЕМИНАРИМА И КОНФЕРЕНЦИЈАМА У БиХ

Представници Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ учествовали 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. Десета конференција Генералног инспектората Министарства одбране БиХ
(материјал Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ, Сарајево 27.
01. 2016);
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2. Посјета чланова Комитета за цивилну димензију безбједности ПСНАТО-а,
планиран састанак са члановима Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ, за 07. 03. 2016. (најава и програм посјете);
3. Конференција о Годишњој анализи противминских акција у Оружаним
снагама БиХ за 2015. годину, Рајловац, 17. 02. 2016. (материјал Заједничке
комисије за одбрану и безбједност БиХ);
4. Конференција о стању у регионима Средњег истока и Сјеверне Африке и
безбједносним изазовима у региону ЈИ Европе, те утицају на безбједност
БиХ, Сарајево 17. и 18. 02. 2016);
5. Годишња анализа из области управљања персоналом у ОСБиХ за 2015.
годину, Сарајево, 25. 02. 2016. године (материјал Заједничке комисије за
одбрану и безбједност БиХ);
6. Радна посјета команданта ЕУФОР-а у БиХ генерал -мајора Фридриха
Шретера, 14. 04. 2016, материјал Заједничке комисије;
7. Састанак чланова Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ са
представницима војно-дипломатског кора акредитованим у БиХ, 26. 04.
2016, материјал Заједничке комисије;
8. Састанак чланова Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ са
представницима Универзитета за националну одбрану Исламске Републике
Пакистан, 28. 04. 2016, материјал Заједничке комисије;
9. Састанак чланова Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ са
полазницима високих студија безбједности и одбране Војне академије
Министарства одбране Републике Србије, 28. 04. 2016;
10. Девета прегледна конференција Мисије ОЕБС-а у БиХ о поштовању
ОЕБС/УН безбједносних обавеза Босне и Херцеговине, Сарајево, 09 - 11. 11.
2016.

Одјељак Д. УЧЕШЋЕ У СТУДИЈСКИМ ПОСЈЕТАМА И ПРОГРАМИМА
ПРОФЕСИОНАЛНОГ УСАВРШАВАЊА У ИНОСТРАНСТВУ
Чланови Заједничке комисија за одбрану и безбједност БиХ учествовали су у раду два
парламентарна форума у иностранству, и то у раду:
1. Четвртог парламентарног безбједносно-обавјештајног форума, Беч, 20. и 21.
06. 2015.
2. Петог парламентарног безбједносно-обавјештајног форума, Вашингтон, 06.
и 07. 12. 2016.
11

Одјељак Е. БИЛАТЕРАЛНЕ ПОСЈЕТЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ОДБРАНУ И БЕЗБЈЕДНОСТ БиХ ИНОСТРАНСТВУ
Заједничка комисија у извјештајном периоду није боравила ни у једној билатералној
посјети.
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 и замјеником министра безбједности БиХ,
5. министром и замјеницима министра 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 регулаторне 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 2016. 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:
1.
2.
3.
4.
5.

Штабу НАТО-а у БиХ;
Команди ЕУФОР-а;
Мисији ОЕБС-а у БиХ;
Женевском центру за цивилну контролу оружаних снага – DCAF;
Канцеларији УНДП-ја у Сарајеву;
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6. Регионалном центру за безбједносну сарадњу - RACVIAC.
Треба нагласити чињеницу да је Заједничка комисија обавила све радне посјете у
БиХ у сарадњи са наведеним међународним организацијама и институцијама и уз
њихово покривање трошкова смјештаја и превоза као и једног дијела активности
Заједничке комисије у БиХ ( годишња прегледна конференција).

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
одржали су састанке са: генерал-мајором Фридрихом Шротером, командантом
ЕУФОР-а (14. 04. и 22. 09. 2016, и бригадним генералом Жизел Вилц, 04. 10. 2016,
командантом Штаба НАТО-а у Сарајеву, састанак са члановима војно-дипломатског
кора акредитованим у БиХ (26. 04. 2016) те члановима Комитета за цивилну димензију
безбједности и Подкомитета за демократско управљање ПСНАТО-а и представницима
Међународног секретаријата ПСНАТО-а, (Сарајево, 07. 03. 2016).Чланови Заједничке
комисије одржали су састанак са представницима Универзитета за националну одбрану
Исламске Републике Пакистан (Сарајево, 28. 04. 2016). Састанак чланова Заједничке
комисије за одбрану и безбједност БиХ са полазницима високих студија безбједности
и одбране Војне академије Министарства одбране Републике Србије одржан је 28. 04.
2016. у Сарајеву.

Одјељак И. ТЕРЕНСКЕ ПОСЈЕТЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДБРАНУ И
БЕЗБЈЕДНОСТ БиХ
Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ је у извјештајном периоду обавила
14 теренских посјета институцијама из сектора одбране и безбједности. Током 2016.
чланови Заједничке комисије посјетили су:
1. Министарство одбране БиХ и Заједнички штаб Оружаних снага БиХ, 27. 01.
2016 и 25. 02. 2016.
2. Државну агенцију за истраге и заштиту СИПА, 24. 02. 2016.
3. Агенцију за форензичка испитивања и вјештачења Министарства безбједности
БиХ, 24. 02. 2016.
4. Деминерски батаљон, Бригаду тактичке подршке Оружаних снага БиХ, 17. 02.
2016.
5. Оперативну команду Оружаних снага БиХ, Бутмир, 24. 03. 2016.
6. Обавили радну посјету Команди 4. пјешадијске бригаде ОСБиХ, Чапљина, 12. и
13. 07. 2016.
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7. Обавили радну посјету Агенцији за школовање и стручно усавршавање
кадрова, Мостар, 13. 07. 2016.
8. Обавили радну посјету Регионалној канцеларији ГПБиХ Југ – Чапљина, 12. 07.
2016.
9. Обавили радну посјету Регионалној канцеларији ГПБиХ – Сјеверозапад
Градишка, 20. 09. 2016;
10. Обавили радну посјету БиХ Главном сједишту УИОБиХ, Бања Лука, 20. 09.
2016;
11. Обавили радну посјету јединици ГПБиХ Аеродром Тузла, 21. 09. 2016.
12. Обавили радну посјету Команди 6. пјешадијске бригаде ОСБиХ, Бања Лука, 20.
09. 2016.
13. Обавили радну посјету Команди 5. пјешадијске бригаде ОСБиХ, Тузла, 21. 09.
2016.
14. Обавили радну посјету Команди логистике ОСБиХ и радионици ТРОМ Добој,
21. 09. 2016.

ПОГЛАВЉЕ III. РЕЗИМЕ
На основу наведених активности, може се закључити да је Заједничка комисија током
2016. 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. усвајања закона и подзаконских аката којим ће се регулисати стање по питању
контроле кретања оружја и војне опреме, контроли спољнотрговинског промета
робе двојне намјене те обиљежавања малог оружја, лаког наоружања и
припадајуће муниције;
2. боље координације у раду полицијских агенција у саставу Министарству
безбједности БиХ и сарадње између полицијских агенција с циљем коришћења
капацитета којима располажу,
3. побољшања стања у процесу јавних набавки у МОБиХ и ОСБиХ и израде
правилника којим ће се дефинитивно побољшати стање у овој области,
4. рјешавања вишака муниције и минско-експлозивних средстава,
5. рјешавања статуса перспективне и неперспективне покретне и непокретне војне
имовине,
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6. транспарентности у вођењу персонала у ОСБиХ,
7. израде приједлога потребних допуна законских и подзаконских акта који ће рад
МОБиХ и Заједничког штаба ОСБиХ учинити ефикаснијим и оперативнијим,
8. спровођења стратегије за противминских акција у пракси,
9. 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 стварањем односа 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, што је врло битно за промоцију наше земље на даљем путу ка европским и
евроатлантским интеграцијама.
Заједничка комисија ће и у наредном периоду настојати континуираним и додатним
ангажовањем доприносити побољшању цјелокупне ситуације у областима за које је
надлежна.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Сифет Поџић

У прилогу:
1. Табела - Преглед одржаних сједница ЗК са подацима о датуму одржавања,
трајању сједница, са бројем тачака дневног реда и бројем присутних чланова ЗК
сједницама у 2016. години.
2. Табеларни преглед присуства чланова Заједничке комисије сједницама у
2016. години (I и II дио).

Достављено:
 наслову
 а/а
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Прилог бр. 1

Табела 1. Сједнице Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
у 2016. – статистички подаци
Број и датум
одржавања
сједнице

15.сј./11.01.2016.
16.сј./01.02.2016
17.сј./15.02.2016.
18.сј./24.02.2016.
19.сј./15.03.2016.
20.сј./15.03.2016.
21.сј./30.03.2016.
22.сј./04.04.2016.
23. сј./25.04.2016.
24. сј./13.06.2016.
25.сј./13.06.2016.
26.сј./23.06.2016.
27.сј./28.07.2016.
28.сј./30.08.2016.
29.сј./06.10.2016.
30.сј./26.10.2016.
31.сј./23.11.2016.
Укупан број
сједница: 17

Број
разматраних
тачака
дневног
реда на
сједници
5
13
6
6
12
1
3
6
10
14
1
4
8
1
8
12
1
Укупан број
разматраних
тачака: 111

Вријеме трајања
сједница комисије

Присуство сједницама
Заједничке комисије

Број
присутних
чланова
Зај. ком.
00 30 мин
7
1х 45 мин
8
1х 30 мин
9
1х 15 мин
7
1х 30 мин
9
00 15 мин
8
3х 00 мин
8
00 45 мин
7
2х 15 мин
8
1х 00 мин
8
00 30 мин
7
1х 30 мин
8
2х 30 мин
8
1х 00 мин
12
1х 00 мин
7
2х 30 мин
8
00 45 мин
9
Просјек трајања
Просјек
сједница: 1х 27 мин присутних по
сједници:
8,70

Присуство
сједници
изражено у
процентима
58,33%
66,66%
75,00%
58,33%
75,00%
66,66%
66.6%
58,33%
66,66%
66,66%
58,33%
66,66%
66,66%
100,00%
58,33%
66,66%
75,00%
Проценат
присуства:
67,61%
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